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Topics

•Digital Technology and Big Data Analytics
•Digital Transformation (4 tiers)

• Concept and Practices
• Tier 1: Government Data Platform
• Tier 2: Business Applications
• Tier 3: Data Services
• Tier 4: Data Driven Decision
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Digital Technology and Big Data Analytics

o Big Data: What and Why

o Technology for data: AI, NLP, and IoT
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What has changed to make 
“Digital Technology” so useful today?

NEW 

ALGORITHMS

COMPUTING
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Digital technologies that change the way of lives
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Ask 

questions

Prospective 

Customer

Call Center

Online Store Cart

Paid

Enrolled 

Customer

WHY BIG DATA NOW?
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Needs
Desires
Preferences
Opinions

Behavioral 
Data
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E-Wallet 
and Digital ID

More behavioral data can be gathered
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The rapid development of technology led to the 
explosive growth of data in almost every 
industry and business area. 

DATA IS THE NEW OIL

Data of great Volume, Variety, and Velocity 9
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BIG  DATA
An umbrella term for all sorts of data

Structured Unstructured 



PREDICTIVE 
ANALYTICS

AI / Machine Learning

Software
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• First Union Bank deployed a value predicting system that assigns green / 
yellow / red flag to each customer, based on their predicted lifetime value.

• Service representatives were instructed to waive fee for green customers, 
and not waive for red customers. For yellow customers, they can make 
their own judgement.

• This strategy generated over $100 million in incremental revenue.

CREDIT SCORING
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ANSWERING BUSINESS QUESTIONS

• Who are the most profitable customers?

• A straightforward database query, if “profitable” can be defined clearly.

• Is there really a difference between the profitable customers and the average customer?

• Statistical Hypothesis testing

• But who really are these customers? Can I characterize them?

• Automated pattern finding

• Will some new customer be profitable ?  How much revenue can I expect?

• Predictive model of profitability
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Internet of 
things

The Agent Of Change



Technological Roots of IoT
• Embedded devices have existed for years. 
• They do lots of (smart) things but still not part of 

IoT until they go online
• Far greater values with connectivity

With Connectivity, Nest Learning Thermostat can

- “learns” how and when the user likes to adjust the 
temperature. 

- optimize the house’s temperature for energy efficiency. 

- allow utility companies to offer incentives for using less 
power at peak times 
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@Credit to Postscapes. and Harbor Research
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SENSORS
Digital Nervous System:  
Location data using GPS 
sensors.  Eyes and ears using 
cameras and microphones, 
along with sensory organs that 
can measure everything form 
temperature to pressure 
changes



@Credit to Postscapes. and Harbor Research
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CONNECTIVITY
These inputs are 
digitized and placed 
onto networks



Wearable 
Technology 
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• Heart rate, blood pressure, blood 
sugar, weight, and etc.

• Nutrition tracking (refrigerator 
connected)

• Fitness Social Network

HEALTH INSURANCE
• Personalized, value-added insurance packages
• Premiums based on fitness habits
• Regular exam/consultations based on past data
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Smart Farming
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CLASSROOM 
LERNING BEHAVIOR 

• A smart and interactive whiteboard.
• Automated attendance tracking systems
• Automated attention tracking systems
• Smart lighting and temperature control
• Q/A and survey tools for interactive learning 
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MACHINE LEARNING and AI 
Learn from data and make predictions 
about data by using statistics to develop 
self learning algorithm
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MACHINE LEARNING

Credit: nicolamattina.it
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Real-time Face Recognition
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City Surveillance 
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Credit: vaaas.kaisquare.com

Video Analytics for Profiling
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Three Levels of Intelligence

Artificial
Narrow
Intelligence

Artificial
General
Intelligence

Artificial
Super
Intelligence

Specialized in one 
specific area.

Specialized in all 
areas.

Smarter than human 
in every way.
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Artificial
Narrow
Intelligence

Artificial
General
Intelligence

Artificial
Super
Intelligence

Specialized in one 
specific area.

Specialized in all 
areas.

Smarter than human 
in every way.
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Three Levels of Intelligence



ALPHA GO
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ALPHA GO 
ZERO



Deep Neural Networks
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HOW DOES AI LEARN
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Deep Learning



SELF DRIVING
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Our daily life, economic vitality, and national 

security depend on a stable, safe and resilient 

cyberspace. But attacks on IT systems are becoming 

more complex and relentless, resulting in loss of 

information and money and disruptions to essential 

services. Accenture’s dedicated cyber security lab 

uses NVIDIA GPUs, CUDA libraries, and machine 

learning to accelerate the analysis and visualization 

of 200M-300M alerts daily so analysts can take 

timely action.

AI-ACCELERATED 

CYBER DEFENSE



PERSONALIZED 
MEDICINE

Ref: NVIDIA
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Natural Language Processing
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CHATBOT 
Customer Services
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Spell Correction

Word Segmentation

POS Tagging

Entity Recognition

Intent Classification

Whatt time does teh CAT offiee

open on Mnoday?
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Spell Correction

Word Segmentation

POS Tagging

Entity Recognition

Intent Classification

What time does the CAT

office open on Monday?
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Spell Correction

Word Segmentation

POS Tagging

Entity Recognition

Intent Classification

What | time | does | the | CAT |

office | open | on | Monday?
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Spell Correction

Word Segmentation

POS Tagging

Entity Recognition

Intent Classification

What | time | does | the | CAT |

office | open | on | Monday?

WRB MD PRP VB IN

DT JJ NN RP
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Spell Correction

Word Segmentation

POS Tagging

Entity Recognition

Intent Classification

What | time | does | the | CAT |

offfice | open | on | Monday?

Date
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Spell Correction

Word Segmentation

POS Tagging

Entity Recognition

Intent Classification

What | time | does | the | CAT |

office | open | on | Monday?

Working hours 

and contact
Complaint OutageServices Navigation
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CAT office is open on 

Monday from 08.00 to 16.00

Bot Framework
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INTENT CLASSIFICATION
Text Classifier: associates an input sentence with a “conversational 
intent”

• The input “how are you?” is 
classified as an intent  associated 
with a response such as “I’m good” 
or “I am well.”

• Three kinds of text classifier
➢Pattern matchers (Brute force or rule 

based)
➢Algorithms
➢Machine Learning
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BUILD A BOT

• Identify the right use case and the right scope.  BOT may
• not be feasible technically

• not be really useful

• Be too expensive 
• Design good conversation flows

• Choose the most appropriate tech stack

• Develop in agile methodology using sprints, test with beta-
users, improve the bot flow, the knowledge base, the bot 
personality, etc.

• And then .. Scale up
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Ref chatbotsmagazine.com
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TECH THAT POWER 
CHATBOT
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HUMAN 
HANDOVER

https://disruptive.asia/smbc-ntt-com-ai-chatbot/



INFLUENCER ANALYSIS

•An influencer is an individual who has 
above-average impact on a specific niche 
process.

•On the social network, an influencer can 
refer to the most shaping a discussion 
about a topic.
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Enhancing Customer Experience
Sentiment Analysis

• Use text analytics to gather citizen concerns and 
sentiments 

• Assess current situations to create a set of 
keywords to gather social media post related to 
topics of interest 

• Determine the sentiment with respect to topics 
or the overall contextual polarity of a 
post/comment 



Happiness Index
•Use Social media to create a happiness index
•Pilot project: Collected 15,000 text records for 

the thirty most populous cities in the US
•Parsed text was utilized to calculate happiness 

scores with happiness index dictionary
•Examine the relationships between the index 

and real-world phenomena including population, 
crime rate, and climate

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.14505001167/pdf 54



Can Watson Help Treat Cancer ?

Watson for Oncology

Watson for Clinical Trail Matching

Watson for Genomics
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Analytics 
Use Cases
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SALE FORCASTING
•Predict short-term and long-term 

performance 
•Companies can base their forecasts on 
✓Past sales data: sale trends over the last 

5 years and factor analysis to see what 
impacts sales
✓Industry-wide comparisons
✓Economic trends.
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MARKETING

• What product are often 
purchased together ?

• Does product brands 
matter ?

• How are the 
demographics of 
neighborhoods effecting 
what customers are 
buying ?

• Where should each 
product be shelved to 
maximize the sales ?

#AssociationRules, 
#MarketBasketAnalysis
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STOCK THE RIGHT PRODUCTS
Specifically to each 
community

Predict purchasing trends and 
Manage efficient stock

• What do each customer buy ?
• Are purchasing patterns fall into behavior groups ?
• Are there purchasing patterns and trends over time ?
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CUSTOMER TOUCHPOINTS

Digital marketing-Mckinsey 60



BIG DATA AND MARKETING

Targeted market Campaign combinations 

for effective up-selling 

Recommendations

for cross-selling 

Customer behavior analysis: the key to marketing in this digital era is 

contacting customers just 

• When they wish to be reached

• When they are in the right location

• Then, engaging them with personalized real-time offers.

Predicting 

Customer Churn
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Energy Blockchain - กฟภ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด บริษัทในเครือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  และบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) ร่วม
จัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development เพื่อพัฒนำธุรกิจพลังงำนสะอำด ตอบรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

Physical Network
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ลดปัญหาการถูกตัดไฟจากการจ่ายค่าไฟล่าช้า - กฟน
ใช้ AI จัดกลุ่มจำกพฤติกรรมกำรจ่ำยเงิน (จำกประชำกร 3.3 ล้ำนครัวเรือน)

• แนะน ำช่องทำงกำรจ่ำย
ให้กับลูกค้ำรำยบัญชี

• ท ำนำยค่ำไฟฟ้ำล่วงหน้ำ
ให้กับลูกค้ำเพื่อกำรวำง

แผนกำรจ่ำยเงิน
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Utility Vegetation 
Management

• Decrease maintenance costs by addressing 
equipment and vegetation in data analytics.

• Utilities know 
• where their facilities are 
• which tree species surround those 

facilities
• where to focus their effort to mitigate 

tree-related risk due to encroachment 
or tree failure

• Factors: to prune ?
• species
• current health 
• previous growth
• current clearance
• past pruning clearance

[https://quantumspatial.com]
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PRECISION 
AGRICULTURE

• Optimize farming decisions in order to maximize 
yields.

• Farmers can make proactive decisions based on 
future conditions

• when to plant, fertilize and harvest crops
• Adopt wireless, cloud-connected systems, and 

place sensors throughout the fields  
• Provide real-time monitoring: measure temperature and 

humidity of the soil and air 
• Take pictures of fields using satellite imagery and 

robotic drones. The images over time show crop 
maturity.

• Predictive weather modeling show pinpoint conditions 
24-48 hours in advance

• Automate everyday agriculture operations 
• Provide data analysis for smart decision making (day-to-

day, season-to-season)
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FOOD GRADE PREDICTION 
AND YIELD IMPROVEMENT

• Goal: Identify key factors that have impact on product grade and 

intervention of lower manufacturing yield

• Sol: Stream data from machine sensors and log process data by 

staffs

• Root cause analysis and feature selection to identify important factors that 

have impact on grade (watch list)

• Predictive model and alert system based on factors in the watch list



THE CHEF BOT
Predicting ingredient-pairing and creating recipes

• IBM Chef Watson goes through tens of thousands of recipes, 
regional and cultural knowledge and statistical, molecular and 
food pairing theories.  Chef Watson generates new recipes, 
often with unusual ingredients.  

• McCormick developed FlayorPrint by researching about food 
tastes, textures, aromas, and preparation techniques.  Data 
then are encoded into a set of algorithms that helped select 
recipes. 

• Kitchology uses a collective wisdom of chefs.  The algorithms 
reflect on what people who make food designs learn in 
culinary schools.
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LEARNING ANALYTICS
The measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their 
contexts.
• Focuses on applying techniques at larger scales in instructional systems.

✓Track what students know or does not know
✓Monitor student behaviors through level of engagement
✓Track individual student performance in each class through opinions and scores 
✓Track course outcomes and student achievements

• Questions that can be answered:
✓When are students ready to move on to the next topic
✓When is a student at risk to not completing a course
✓What grade is a student likely to receive without intervention
✓ Should a student be referred to a counselor for help
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PREDICTIVE MAINTENANCE (PdM)
• Determine the condition of in-service 

equipment in order to predict when 
the maintenance should be performed

• Cost savings over routine or time-
based preventive maintenance

• Fault Tree Analysis, 

• Time Series Analysis
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PEOPLE ANALYTICS
• Predictive analytics is used for talent acquisition, retention, 

placement, promotion, compensation, or workforce and 
succession planning.

• Analyzing the skills and attributes of high performers in the 
present, then build a template with quality hiring factors for future 
hires.

• Non-traditional data gathering sources

• Social media channels where prospective candidates usually leave 
their digital ‘thought prints’.

• Statistical analysis of productivity and turnover 

• Old indicators (such as GPA and education) were far less critical to 
performance and retention.  Factors like experience is much more 
important.

Ref: Forbe
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WHERE CAN WE START ?
• Credit Scoring
• Treasury or currency risk
• Fraud detection
• Accounts Payable Recovery
• Anti-money laundering

• Lead prioritization
• Sales Script Analysis
• Demand forecasting

• Resource optimization
• Resume screening
• Employee churn
• Training recommendation
• Talent management

• Predicting Lifetime Value (LTV)
• Wallet share estimation
• Customer churn analysis
• Customer segmentation
• Product mix
• Cross selling/Recommendation algorithms
• Up selling
• Channel optimization
• Discount targeting
• Reactivation likelihood
• Target market
• Adwords optimization and ad buying
• Call center message optimization
• Call center volume forecasting
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EXAMPLE THAI USE CASES

➢National Family Statistics

➢Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding
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National Family Statistics
น ำเสนอภำพรวมจ ำนวนครอบครัวแต่ละแบบ รำยจังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียน
ครอบครัว เพื่อออกนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือและติดตำมครอบครัวพ่อแม่เลี้ยง
เดี่ยว/วัยใส และผู้สูงอำยุที่อยู่ล ำพัง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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Dashboard แสดงจ านวนครอบครัวรายจังหวัด แบ่งประเภทตามประเภทของครอบครัว 76



Dashboard สามารถแสดงผลในรูปแบบร้อยละได้ 

ในภำพนี้เรำได้เลือกดูเฉพำะประเภทครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคิดเป็น 5.891% ของจ ำนวนครอบครัวทั้งหมด 77
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Tourism Big Data Initiatives
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

➢ Mind mapping ของขอ้มูลเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

คน้หาชดุขอ้มลูโดย

ค าส าคญัได ้

การคน้หาชดุขอ้มูล สามารถท าไดใ้นระบบ Data Catalog ของเรา จากค าส าคญั หรอื Tag ทีเ่จา้ของขอ้มูลไดใ้สไ่วบ้นแตล่ะชดุขอ้มูล
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

แผนที่แสดงระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว
ระบบ GIS รวบรวมข้อมูลสถำนที่ด้ำนกำรท่องเที่ยว
พร้อมตัวกรองส ำหรับสถำนที่ในแต่ละประเภท

ข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล

ชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ กรมกำรท่องเที่ยว และ กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

ชุดข้อมูลสถำนท่ีท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษ
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อ
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)

ชุดข้อมูลสถำนท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์
มำนุษยวิทยำสิรินธร กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม หอภำพยนตร์ และ กรม
ศิลปำกร

ชุดข้อมูลสถำนท่ีท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช

Museum
Temple
Mountain
Beach

✓
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

ระบบการแนะน าแพ็กเกจท่องเที่ยวตามลักษณะการใช้จ่ายและข้อมูล
ลักษณะประชากร
เพ่ือสนับสนุนกำรท่องเท่ียวไทยในกำรวำงแผนด้ำนกำรท่องเท่ียวโดยกำร
น ำเสนอแพ็กเกจตำมข้อมูลลักษณะของนักท่องเท่ียวแต่ละคนประกอบกับข้อมูล
อ่ืนๆ เช่น ข้อมูลกำรซื้อตั๋วเครื่องบิน และงบประมำณท่ีต้องกำร 

ข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล

เท่ียวบิน ผู้โดยสำร ค่ำใช้จ่ำย บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)

แพ็กเกจท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)

ชุดข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว กรมกำรท่องเท่ียว

ข้อมูลกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
ท่องเท่ียวและกีฬำ

ชุดข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

*ตวัอยา่งชุดขอ้มูลเพียงบางส่วน

โปรดเลือกงบประมาณทีต้่องการ
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

ระบบการแสดงผลและสังเกตการณ์ความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวรายพื้นที่
หน้ำจอแสดงผล (dashboard) รำยงำนควำมปลอดภัยรำยพื้นท่ี สำมำรถใช้หน้ำ
จอแสดงผลในกำรบอกถึงควำมอันตรำยในแต่ละพื้นท่ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนของ
อำชญำกรรมในรำยพื้นท่ี

Credit: Denver Police Department

ข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล

ข้อมูลศูนย์รับแจ้งเหตุ กองบังคับกำรต ำรวจท่องเท่ียว

ข้อมูลกำรจับกุมผู้กระท ำผิด กองบังคับกำรต ำรวจท่องเท่ียว

ข้อมูลอำชญำกรรม กองบังคับกำรต ำรวจท่องเท่ียว

90



Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

Tourism Data Catalog:

เวปไซตร์วบรวมลกัษณะขอ้มูล (Metadata) ทัง้หมด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ Tourism Big Data Initiatives โดยทางทมีงานไดพ้ฒันาโดยใช ้CKAN ซึง่เป็น Open source 
data portal
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

แบ่งชั้นกำรเข้ำถึงข้อมูล
ได้
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

ตวัอยา่งการใชง้าน Tourism Interactive Dashboard 
93



Public Health
กระทรวงสาธารณสุข
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

Public Health Data Catalog:

เวปไซตร์วบรวมลกัษณะขอ้มูล (Metadata) ทัง้หมด ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงสาธารณสขุ โดยทางทมีงานไดพ้ฒันาโดยใช ้CKAN ซึง่เป็น Open source data portal
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

ตวัอยา่ง Mind mapping บางสว่น ภายในชดุขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาธารณะสขุ

หน่ึงในเป้าหมายของ Data Catalog คอืการท า Hierarchy Tag Tree ซึง่จะท าใหเ้มือ่คน้หาขอ้มูลโดยใชค้ าคน้หาทีอ่ยูด่า้นบนใน Hierarchy Tree จะคน้เจอขอ้มูลทัง้หมดทีอ่ยู่

ภายใต ้Tree น้ันๆ

ตวัอยา่ง ถา้คน้หา “กระทรวงมหาดไทย” จะพบ 1. ขอ้มูล สถติจิ านวนประชากรและบา้น 2. ขอ้มูล จ านวนประชากร 3. ขอ้มูล ทะเบยีนบุคลากรทอ้งถิน่แห่งชาติ 96



Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

ตวัอยา่งการใชง้าน EEC Public Health Interactive Dashboard

Dashboard นีแ้สดงขอ้มูลโรงพยาบาลภายในเขตเศรฐกจิ EEC
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

➢Interactive dashboard แสดงสถติติา่งๆ ของขอ้มูลการรกัษาโรคภายในเขตเศรษฐกจิ EEC
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

➢ Interactive dashboard of Correlation Matrix: 

➢ แสดงคา่ Pearson correlation coefficients ระหวา่งขอ้มูลมลพษิทางอากาศจากกรมควบคมุมลพษิ และขอ้มูลอตุนิุยมวทิยาจากกรมอตุนิุยมวทิยา ภายในเขต

เศรษฐกจิ EEC เป้าหมายเพือ่ทีจ่ะหาความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ PM2.5 และตวัชีว้ดัอืน่ๆ และเพือ่น าไปคาดการณค์า่ PM2.5 ในอนาคต
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National Research Funding
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

Interactive dashboard แสดงจ านวนโครงการและเงนิทนุเฉลีย่ในแตล่ะสาขาวชิา
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

Data Catalog ส าหรบักระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

ตวัอยา่งลกัษณะขอ้มูล (Metadata) ของชดุขอ้มูลภายใน Data Catalog
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

Interactive dashboard แสดงสถติ ิของนักศกึษาภายในสถานศกึษาตา่งๆ ในประเทศไทย
104



Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

➢ Interactive dashboard:

➢ (ซา้ย) แสดงคา่ ต ่าสดุ มากสดุ และคา่เฉลีย่ของ GPAX ของนักศกึษาในแตล่ะภาควชิา

➢ (ขวา) จ านวนช ัว่โมงกจิกรรมเฉลีย่ของนักศกึษาในแตล่ะกลุม่ชว่ง GPAX
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Showcases

➢ Tourism Big Data Initiatives

➢ EEC Public Health

➢ National Research Funding

Dashboard แสดงสดัสว่นสถานการณท์ างานของนักศกึษาหลงัจากส าเรจ็การศกึษา 6 เดอืน
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Get ready for the world of data
107



THE OBSTACLES

• The absence of data and data gathering tools
• Existing data quality (consistency, accuracy, completeness, 

conformity)
• Lack of concept understanding in business problem formulation
• Lack of data scientists / analysts
• Data sharing within and across organizations
• Maintainability after initiatives
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DATA, HOW TO 
OBTAIN MORE

• Investment in mobile, AI, and conversational 
platforms

• Investment in the use of IoTs

• Create a seamless customer cross-channel 
experience

• Explore social media sentiment and other 
unstructured data

• Integrate data silos (Administration, CRM, billing, 
compliances, etc.)



DATA SANDBOX

•Sandbox allows an organization to realize its actual 
investment value in big data.

• It is a developmental platform used to explore an 
organization's information sets.
• Encourage collaboration and interaction
• Encourage learning by doing 
• Build a data pool

•Build or rent one ?
110



HR PREPERATION
• HR should identify current and future human 

resources needs for an organization to 
become a data-driven one.

• HR should come up with a plan to create 
• A new salary model for data scientist hiring
• An incentive program and new 

opportunities for existing staffs
• A multi-disciplinary task force

111



Human Resource Development in 
Data Analytics
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Problem Analysis

Exploratory  Data 

Analysis

Predictive Analytic

Implementation & 

Deployment

Project Inception

Visualization 

Dashboard

Data Scientists และคณะท ำงำน Big Data ของแต่ละกลุ่มงำน ร่วมก ำหนด
โจทย์ที่เหมำะสมและต้ังโครงกำรพัฒนำและทดสอบโมเดลคณติศำสตร์น ำร่องที่
เหมำะสม

ทีม Data Scientists ส ำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตำมโจทย์น ำร่องที่ก ำหนด
เพื่อประเมินควำมพร้อมและแปลงจำกควำมต้องกำรในเชิงปัญหำให้เป็น
ข้อก ำหนดในเชิงข้อมูลและระบบ

ส ำรวจกำรกระจำยตัวของข้อมูลเพื่อท ำควำมเข้ำใจข้อมูล และหำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรในข้อมูล ในขั้นตอนนี้ทีมงำนจะต้องกำรตัวอย่ำงข้อมูลจริง ระบุ
ข้อมูลที่ต้องกำรเพิ่มเติมและเริ่มเตรียมขอ้มลูจริง

ทีมงำนน ำข้อมูลที่จัดเตรียมในเบ้ืองต้นมำใช้ในกำรสร้ำงแบบจ ำลองหรือโมเดล
ทำงคณิตศำสตร์เพื่อกำรท ำนำย โดยใช้เทคนิคและอัลกอริธึ่มต่ำงๆ และทดสอบ
ควำมแม่นย ำของโมเดลคณติศำสตร์

ออกแบบวิธีกำรแสดงผลโดยเลือกมิติของข้อมูลที่เหมำะสมบน Interactive 
Dashboard เพื้อให้คณะท ำงำนทดลองใช้และสือ่สำรกับทีมผูบ้ริหำร และ ผู้
ปฏิบัติ ให้สำมำรถน ำเอำควำมเข้ำใจดังกล่ำวไปแปลงเปน็แผนกำรพัฒนำต่อยอด

หลังจำกผลลัพธ์เป็นที่พอใจแล้ว นักพัฒนำระบบเริ่มพัฒนำโปรแกรมตำม
รูปแบบของโมเดลคณติศำสตร์ที่วำงไว้ และตั้งค่ำให้โปรแกรมให้ประมวลผล
โมเดลแบบอัตโนมัติตำมควำมถี่ที่วำงแผนไว้ จำกนั้นติดต้ังระบบซอฟท์แวร์เพื่อ
กำรใช้งำนจริง

กลุ่มผู้สร้ำงและ
พัฒนำระบบ 

กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล

กลุ่มผู้วิเครำะห์



สรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานดา้นBig 
Data Analytics

อธบิายกระบวนการในการพฒันา
โครงการ Big Data

ยกตวัอย่างกรณีศกึษาของการ
ใชบ้ิก๊ดาตา้เพื่อพฒันางานเฉพาะ
ดา้น

Educate

Brain Storm

คุยถงึปัญหาและความตอ้งการ

ยกตวัอย่างขอ้มลู
งานเฉพาะดา้น
(ท่องเทีย่ว สาธารณสชุ, 
อุตุนิยมวทิยา)

ก าหนดโจทยปั์ญหาทีช่ดัเจนและเป็นไป
ไดใ้นกรอบเวลา/งบประมาณ

Data Landscape & 
Workflow

ส ารวจขอ้มลู เครือ่งมอืทีใ่ชแ้ละกระบวนการ
ท างานในปัจจบุนั  (การบา้น)

Discuss and Finalize 
project

Present and Verify Collected 
Information

น าเสนอขอ้มลูความพรอ้ม ซกัถาม
และตรวจทานworkflow เดมิ

น าเสนอ Workflow และเครือ่งมอืดา้นบิก๊ดาตา้ใหม่ทีน่่าจะน ามา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อช่วยในการท างานใหท้ีป่ระชุมพจิรณาและปรบัแก้

114

Project Inception



Evaluate Data Quality & 
Quantity

Select, Clean, and Filter 
Data

Acquire Sample Data 
Excel, csv, images, etc.

Prepare Tools and Platform for 
Prototypingyesno

Explore Data Distribution

Derive Insight

Check Model Feasibility

Good ?

115

Exploratory Data Analysis



Messaging, 
and Web Services

EDW, OLAP

Social Media, Weblogs

Machine Devices, Sensors

Visualization

Predictor Software 

IT Infrastructure

Data Input

Implementation and Deployment
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หลักสูตรตามกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล
• กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหำรระดับสูง ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้ท ำงำนด้ำนนโยบำยและวิชำกำร ผู้ท ำงำนด้ำน

บริกำร
✓Basic Data Analysis in Public Management
✓Data Design for Executives

• กลุ่มผู้วิเครำะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล ได้แก่ Data Scientist, Data Analyst, Data Visualizer
✓Basic Data Science
✓Intermediate Data Science
✓Advanced Data Science

• กลุ่มผู้สร้ำงและพัฒนำระบบ ได้แก่ Data Engineer, Data Architecture, Business Analyst, Project 
Manager, Corporate Security, IT Operator
✓Basic Data Engineering
✓Intermediate Data Engineering
✓Advance Data Engineering 117



แพลทฟอร์มสารสนเทศกลางภาครัฐ
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119http://web.kreativeapps.com/
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Digital Transformation

https://www.copyright.com/blog/process-the-success-factor-in-digital-transformation/
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https://finconecta.com/digital-estrategy
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http://jdmeier.com/satya-nadella-on-digital-transformation-2018/
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Digital Transformation
Tier 1: Government Data Platform

o Why Cloud
o Cybersecurity and Availability 

o Data Linkage
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติง้ (Cloud Computing)
• เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรออกแบบสถำปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณำกำรข้อมูล

ภำครัฐ เพื่อ
• Standardize the next-gen infrastructure to ensure interoperability
• Enforce security standard
• Increase data center availability and utilization

• เห็นชอบแนวทำงกำรจัดหำคลำวด์กลำงภำครัฐ ตำมสถำปัตยกรรมที่ได้จำกกำรศึกษำของ
คณะอนุกรรมกำรฯ

• เห็นชอบกรอบกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ภำครฐั และให้แต่ละกระทรวงน ำไปศึกษำทดลองใช้
• เห็นชอบให้จัดตั้งสถำบันส่งเสริมกำรวเิครำะห์และบริหำรขอ้มูลภำครัฐ (GBDi)
• เห็นชอบให้จัดท ำแผนกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน Big Data
• เห็นชอบ Data Governance Framework เพื่อก ำกับดูแลข้อมูลภำครัฐ และให้แต่ละกระทรวงน ำไป

ศึกษำทดลองใช้



มติจาก คณะรัฐมนตรี

กำรใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลขนำดใหญ่ 

(Big Data)
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Smart and Open 
Government

Infrastructure

Law and Regulations 

• National Data Center, Cloud, Big 
Data Platforms, and standards

• HR Development (Data Analysts 
Data Scientists, Data Engineers)

Data Governance
• Data accuracy, consistency, 

completeness, freshness
• Data Security
• Data availability 

Common Services 
• ID verification
• Access control
• Data Linkage
• Transaction logging
• Digital Signature
• Service status tracking

Data Catalog and Directory Services

1

3

2

6

Law and Regulations 
• Legal alignment
• Data protection
• Cyber security

4

5

Smart and Open Government
• Citizen services
• Ease of doing business
• Efficient Government

HR Development

Government Data Framework





สดช ออกแบบสอบถำมเชิงลึกโดยมี 76 หน่วยงำนให้ข้อมูล
และ บจม. กสท ได้มีกำรสัมภำษณ์เพิ่มเติมรวมเป็น 101 หน่วยงำน



หน่วยงาน (ตามเกณฑ์) ที่ต้องการใช้บริการ GDCC ในป2ี563



การประมาณการ
VM Demand จาก

ผลส ารวจ



• Services
• Secured and Available Cloud (Computer and Storage, Initially) 
• Migration Support
• Training

• Operation
• 24x7 service support
• 99.99% SLA

• Report
• Utilization reports by agency (for budget and planning)

https://gdcc.onde.go.th/

https://gdcc.onde.go.th/


โครงสร้างสารสนเทศกลาง

• เพื่อให้บริกำรโครงสร้ำงสำรสนเทศพื้นฐำนแก่ระบบงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ

• เพื่อให้บริกำรเชื่อมโยงข้อมูล

โดยหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล ดูแลกำรจัดหำ จัดเก็บ บริหำรจัดกำร ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลเอง แต่สำมำรถให้บริกำรข้อมูลผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
กลำงได้



ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
สำรสนเทศกลำง
• Computer: เครื่องประมวลผล
• Storage: ที่เก็บข้อมูล

Infrastructure-as-a-Service

Platform-as-a-Service

Software-as-a-Service

GDCC

เพื่อลดภำระกำรดูแลระบบสำรสนเทศ
พื้นฐำนเพิ่มควำมปลอดภัยเครือข่ำยและ
ควำมพร้อมใช้งำนระบบให้กับหน่วยงำน
ภำครัฐ



Infrastructure-as-a-Service

Platform-as-a-Service

Software-as-a-Service
บริกำรย่อยที่ควรท ำเป็นบริกำรกลำงภำครัฐ
• E-payment 
• E-receipt 
• Digital Signature
• Single-sign-on (ดศ)
• ID Authentication
• Access Control Configuration 
• ฯลฯ

บริกำรย่อยที่ใช้เอกชนได้โดยมีกำรก ำหนด
มำตรฐำนควำมปลอดภัย
• Machine Learning/AI
• Data analytics
• IoTs streaming
• Face recognition, etc.

เพื่อนลดระยะเวลำในกำรพัฒนำระบบงำน
ของภำครัฐ และเพื่อให้ระบบงำนมีมำตรฐำน
ที่ใกล้เคียงกัน บูรณำกำรกันได้ง่ำยขึ้นใน
อนำคต

หน่วยงานกลางภาครัฐ 



Infrastructure-as-a-Service

Platform-as-a-Service

Software-as-a-Service

หน่วยงานกลางภาครัฐ

ให้บริกำรระบบซอฟท์แวร์กลำง
ซอฟท์แวร์ทั่วไป (ไม่ต้องปรับกระบวนงำน)
• Collaboration tools 
✓ Office, Calendar, Email 
✓ Chat
✓ Bulletin

• Business Intelligence Tools (BI) 
• Data Governance Tools
• ระบบจองห้องประชุม/จองรถ

ซอฟท์แวร์เฉพำะ (ต้องปรับกระบวนงำน)
• ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
• ระบบติดตำมแผนงำนโครงกำร
• ระบบทรัพยำกรบุคคล
• ระบบบัญชี ฯลฯ

เพื่อลดภำระกำรดูแล เพิ่มควำมปลอดภัยและ
ควำมพร้อมใช้งำนให้กับระบบซอฟท์แวร์
พื้นฐำน รวมทั้งประหยัดงบประมำณในกำร
จัดซื้อและมีซอฟท์แวร์เป็นมำตรฐำนเดียวกัน



การบูรณา
การ

EMENSCR

E-budgeting

GFMISPADME

E-Plan

DPIS

E-SAR
E-LAAS

ติดตำมแผนงำน/โครงกำรภำครัฐ
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Data Linkage Center
กรมกำรปกครอง

National Single Windows
กรมศุลกำกร

HDC
กระทรวงสำธำรณสุข

ศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ

Data Linkage Service

คลำวด์กลำงภำครัฐ

Gov Service Portal

Data Directory 
Service

ประชำชน

หน่วยงำนภำครัฐ

Open Data 
ServiceDX-Cloud

บริกำรเชื่อมโยงข้อมูล โดยจัดเก็บเฉพำะข้อมูลเปิดใช้มำตรฐำนเชื่อโยงข้อมูลกลำง
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หน้าจอบริการ

ศูนย์เชื่อมโยง
ข้อมูลกลาง

ยืนยนัตวัตน
ย่ืนเรือ่ง

Data Exchange
Data 

Catalog

แสดงผล

A B C

D
at

a 
R

eq
u

es
ts

 

Data Retrieval 

R
es

p
o

n
se

s 

เชื่อมโยงไปยังศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ 

เชื่อมโยงต่อไปยังหน่วยงำน
เจ้ำของข้อมูล

ศูนย์ข้อมูล
ตาม Sector

ประชำชน

ตัวอย่ำงขั้นตอนกำร
ให้บริกำรประชำชน
แบบ One Stop 
Service



Building Frameworks, 
Platforms, Standards, 
and Templates

•ส ำหรับกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ
•ส ำหรับกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
•ส ำหรับกำรให้บริกำรข้อมูล  

โดยหน่วยงำนย่อยมีกลไกตัวอย่ำงในกำรพัฒนำ 
Data Catalog, Data Governance, Data 
Protection, Data Analytics 





Business Decisions

IT Infrastructure

Data Services

Business Applications
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Data 

Warehouse

หน่วยงานภายใน

Data
Catalog

Data Service (Internal and External Users)

Data Studio

Data Lake

Google Trends

แหลง่ขอ้มลูอ่ืน ๆหน
่วย

งา
นภ

าย
นอ

ก

Analytics with

Dashboards



Agency

Traditional IT 
Infrastructure

Private Cloud
Public Clouds

Hybrid Cloud



A CLOUD APPROACH 
• Converged infrastructure : 

Implementing pools of 
computers, storage and 
networking resources that can be 
• Shared by multiple 

applications 
• Managed in a collective 

manner using policy-driven 
processes.

Services and assets tied 
together in complex vertical 
stacks

Service components are 
abstracted and sourced from 
dynamic resource pools.  
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Total Cost of Ownership 

https://www.peoplehr.com/blog/index.php/2015/06/12/saas-vs-on-premise-hr-systems-pros-cons-hidden-costs/

Could be 77% less than 

on-Premise
Source: Yankee Group DecisionNote

Technology Analysis



A NOTE ON CYBER SECURITY



Agency Threats

• High complexity of network or poor network configuration management
• The network design can be too complex to defend

• Legacy Equipment
• Making the wrong decision not to update the equipment

• Not keeping the software up to date

• Supply chain risks (trusted network)
• To attack a company, the hackers can go after the supply chain network first and find the weakest link.

• Poor password policy can be a threat

• Merger and acquisitions 
• Attacks occur very frequently

• Cyber security due diligence must be taken seriously when the two systems are to be linked



Threats related to outsourcing

• Must choose cloud providers carefully.  Poor security standard 
from providers could exposed companies to threats.

• Cloud providers take care of infrastructure and network 
security levels.  Companies must provide application and 
service levels security.

• Outsourcing of services in finance, IT, HR, etc., outsource will 
come in with a laptop to plug into your network, must make 
sure that they do not bring risk with their equipment

Must manage all service providers



The Triangle

• IT needs to find the balance 
between 
•Maximizing the usability of the 

IT environment 
•Minimizing the risk of security 

breaches 
•Controlling cost

Ref: http://www.miracle.is/security/



Security gap analysis

• Compares how your processes and controls to a security best 

practices. 

• Draft a comprehensive report on the strengths and 

weaknesses of your IT infrastructure 

• Draft a roadmap that correctly focus for security initiatives. 

• Set a security level target (Should meet security standard, for 

example ISO 27001 security management)

• Identify sensitive data (“You do not have to protect everything”)

• Implement security controls over data and asset according to 

level of protection needed

• Lists of weakness and design remedy (protocol and technology 

stack)



The Key Issues

• Legacy machines and equipment are exposing an agency to 

threats.  Consider updates

• Invest in technology to detect attacks 

• On averaged, attacks can go on for 6 months before detection

• Attacks are pervasive, the long it goes on, the harder and more 

expensive it is to be removed

• Cybersecurity should be reflect in budget of every department, not 

just IT

• Everything you do, must have cybersecurity component in it 

(Mobile Apps, Websites, IoTs, etc.)

• Optimize efforts in 7 critical steps



Seven steps

• Prioritize information assets and related risk

• Provide differentiated protection for the most important 

asset

• Integrated cyber resilience into agency-wide process

• Respond to incidents holistically, reinforced with realistic 

testing

• Educate and train all parties

• Deep integration of security into technology environment
• Employ active defense



Threats from employee behaviors

• Email, chat, social media, thumb drive

• Login/password

• Unsecured WIFI connection

• Viruses and Malware deployment

• Key: Must educate your own people on basic attacks 
through daily used of software



For employees

• For non-essential services like newsletters, promotions and various sign-ups, 

use one or more “burner” email addresses that are not used for important 

accounts

• Secure every login with two-factor authentication

• Carefully consider personal information given on social media

• When use mobile apps

• Never download apps from unknown sources

• Update apps automatically

• Take the time to review app permissions when install



For employees

• Data should be backed up both locally and in the cloud (Fight against 

ransomware attacks)

• Use a reputable antivirus and an anti-malware solution that constantly 

scans traffic and blocks infected domains

• Always update software, especially browser

• Avoid posting too much personal information on social media

• Avoid suspicious websites, cracked software, and never open email 

attachments or links without screening them

• Only connect a device to a secure WiFi

• Don't allow web browsers to automatically run programs

• Use a pop-up blocker for a secure online session. Many pop-ups are 

spywares and adwares



Digital Transformation
Tier 2: Business Applications
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Business Decisions

IT Infrastructure

Data Services

Business Applications



Common Business Applications

•Digital Workplace Apps
•Business Intelligence
•Data Management
•Performance Tracking
•Etc. 



Specific Business Applications

• Identify core services

• Re-engineer business process 
together with design business 
applications for core services

• Define software development 
standard and technology stack



Digital Transformation
Tier 3: Data Services

o Data Catalog: What and How
o Data Governance: What and How

o Data Protection Law
o Open Data
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Business Decisions

IT Infrastructure

Data Services

Business Applications



Data Missions

• Encourage data analytics within 
an organization

• Better decision-making
• More efficient operation
• Better services to citizen and SMEs

• To promote data exchange 
standards among internal 
divisions and external agencies

• Encourage the provisioning of 
open data



โครงสร้างภารกิจด้านการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
• หน่วยงำนกลำง ก ำหนดมำตรฐำน นโยบำย

• กำรจัดท ำ กำรจัดเก็บข้อมูล 
• กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

• หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดท ำคำตำล็อกข้อมูล
• หน่วยงำนต่ำง ๆ เริ่มกำรบูรณำกำรข้อมูลเพื่อกำรบริกำร
• หน่วยงำนต่ำง ๆ เริ่มปลูกผังกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ



Type: Public
Owner: กบง
Location: Local Database
Domain: Research
Usage: High Frequency
Collection: นักวิจัยกรอก

Data catalog 
for your 

organization

MANUAL COMPILATION

20% MANUAL COMPILATION



Start Point : Tools

• Opensource: CKAN + Dremio

• Proprietary: Infomatica, IBM, 
Huawei



Data
Catalog



Data Catalog

• Ownership — Who does the data 
belong to, where to get data from?

• Accessibility — How easily and 
quickly to access the required data?

• Security — To ensure that no one 
could steal the data

• Quality — Complete, accurate and 
usable to be suitable for generating 
insights.

• Knowledge — To motivate everyone 
to be excited to learn and adopt data 
governance.
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Data Confidentiality Classification

•Data Confidentiality
• Public data
• Personally identifiable information (PII)
• Gov sensitive data
• National security

•Confidentiality class for each 
data set

•Access right for each data set



Definition of Quality and KPIs for each data set
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Emphasize that data format matters



Manually Tagging Your Data Set First … 

Collection
• ลักษณะวิธีกำรจัดเก็บ
• วัตถุประสงค์เบื้องต้นในกำร

จัดเก็บ
• ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
• รูปแบบข้อมูล/ค ำอธิบำย

ข้อมูล/type/format
• เก็บมำจำกที่ไหน (Data 

source)

Usage: Build Hashtag 
tree
• Search Categories

• มิติกำรใช้งำนตำม business 
domain (Human / ML)

• มิติกลุ่มผู้ใช้งำนหลัก

• มิติควำมถี่ในกำรใช้งำน

Confidentiality 
• ชั้นควำมลับ

• สิทธิในกำรเข้ำถึง

• ใครเป็นเจ้ำของข้อมูล 
(Master)





Data Governance 

Goals: Research data Portal that can offer data services

• What: What data to be governed.

• Select important data sets and review current structure of the data

• Who: Who has or should have access to it, Who involve in creating and 

administering it

• Quality: Current criteria to define data quality for each data set and the KPIs

• Where: Where it is physically stored

• Teams: who are in your data governance team (Data stewards, Data 

custodians)
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Data policy
• Ensure data is fit for the purposes of internal and external reporting

• Ensure data is fit for analytics

• Ensure proper management of digital data

Establish the Data Team: Steward and custodian 



Data Steward

• A data steward is an organizational role responsible 
for enacting the data governance policy. 

• Data stewards must retain responsibility for the data 
content, quality and integrity.

• They are an integral part of defining system 
requirement for data use and have a responsibility to 
protect the data from misuse or mismanagement.
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Data Custodian
• The data custodian is the technical partner for the data 

steward.

• Data Custodians are responsible for the safe custody, 
transport, storage of the data and implementation of business 
rules.

• Data Stewards are responsible for what is stored in a data 
field, while Data Custodians are responsible for the technical 
environment and database structure. 

• Database Administrator (DBA), Data Modeler, 
and ETL Developer.
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Digital data management
For each data class

• Define procedures to ensure data quality meet the agreed standards
• Ensure data is appropriately categorized for storage, retrieval, destruction, backup, 

and access (Appropriate data life cycle)
• Define procedures to ensure data is fresh all the time
• Define policy on the use and sharing of data

• Terms and Conditions of Data Release
• Protocol for the data handling method
• Access control policy 
• A set of filters to anonymize or de-classify datasets that is confidential but very useful

• Define data protection policy 

Guideline should be provided by the data team



Assessment and Gap Analysis
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1. ศึกษำสถำนะของระบบสำรสนเทศและข้อมูลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. ศึกษำกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติขององค์กร 
3. ศึกษำมำตรฐำนที่ใช้กันในระดับสำกล
4. ก ำหนดกำรวัดกำรด ำเนินกำรและควำมส ำเร็จ
5. ประเมินควำมสำมำรถตำมกำรวัดที่ได้ก ำหนดไว้แล้ว
6. รำยงำนวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap Analysis)



Pilot “Data Governance” Project

• Start with a small pilot 
project, on a set of data 
which is especially 
problematic and in need 
of governance, to show 
stakeholders. 

• Demonstrate the return 
on investment of data 
governance activity.
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สรุปกิจกรรมเรื่องข้อมลูภายในองค์กร
• จ ำแนกชุดข้อมูลส ำคัญตำมชั้นควำมลับและจัดท ำดัชนีข้อมูลในมิติต่ำง ๆเพื่อควำมสะดวกในกำรสืบค้น 

• สร้ำงกฎเกณฑ์ว่ำด้วยสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล โดยระบุประเภทบุคคล ที่จะมีสิทธิ์เข้ำดูข้อมูลในแต่ละชั้น
ควำมลับ และสิทธิในกำรขอรับข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่ำนกลไกกำรถ่ำยโอนข้อมูล 

• จัดท ำ Data Catalog เพ่ือให้ส่วนงำนต่ำงๆมีเมทำดำต้ำในรูปแบบเดียวกันสำมำรถรองรับกำรสืบค้น 
เชื่อมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลได้ในอนำคต 

• พิจำรณำสร้ำงพื้นที่ส ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลแยกต่ำงหำกจำกฐำนข้อมูลหลัก และแปลงรูปแบบกำร
จัดเก็บข้อมูลส ำคัญในพื้นที่ดังกล่ำวให้อยู่ในสกุลไฟล์ที่เหมำะสมกับกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

• วำงนโยบำยเพื่อก ำกับดูแลวงจรชีวิตและบริหำรจัดกำรข้อมูลดิจิทัล และสำมำรถใช้ได้กับทุกประเภท
ข้อมูล (4 ประเภท) โดยเฉพำะประเด็นเรื่องกระบวนกำรจัดท ำและสุ่มตรวจข้อมูล และกระบวนกำรใช้
และแลกเปล่ียนข้อมูล 



พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๕๔๐)

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (๒๕๖๒)

พรบ.การบริหารและให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล (๒๕๖๒)

จากรฐัธรรมนูญ 2560 ได้ขยายความ สู่ 4 พรบ. 

รัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรไทย (๒๕๖๐)

มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๕๘
มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๑ มำตรำ ๒๕๗ ข. (๒)

พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (๒๕๕๐ , ๒๕๖๐)



ประเด็นด้านข้อมูลใน พรบ. ทั้ง 4

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๕๔๐) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (๒๕๖๒)
พรบ.การบริหารและให้บริการภาครัฐผ่าน

ระบบดิจิทัล (๒๕๖๒)
พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (๒๕๕๐ , ๒๕๖๐)

• บังคับใช้แล้ว
• บังคับใช้กับหน่วยงำนของรัฐ 
• ก ำหนดประเภทข้อมูลต้องเปิดเผย ไม่

ต้องเปิดเผย และ ข้อมูลส่วนบุคคล 
• กำรประกำศกำรจัดเก็บข้อมูลใน รำช

กิจจำนุเบกษำ
• คณะกรรมกำรวินิจฉัย (กวฉ.)

• บังคับใช้แล้ว
• ก ำหนดประเภทควำมผิดเกี่ยวกับ ภัย

คุกคำมไซเบอร์
• ก ำหนดหน้ำท่ี ของผู้ดูแลระบบ 
• บังคับใช้กับหน่วยงำนของรัฐและ

เอกชน 

• บังคับใช้แล้ว
• ให้มีแผนด ำเนินกำร
• ให้หน่วยงำนของรัฐเช่ือมโยงข้อมูลถึง

กัน
• ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล ท่ีเป็น

สำธำรณะ
• ให้รับผิดชอบข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง

• บังคับใช้วันท่ี 27 พ.ค. 63
• เพ่ิมจากพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
• เง่ือนไขของกำรควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคล 
• ก ำหนดโทษในกรณีเกิดควำมเสียหำย

ควบคุมการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร 
หน่วยงานของรัฐ มีการบังคับใช้ในส่วนของ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่บ้าง

ป้องปราม และ ปราบปราม อาชญากรรมไซ
เบอร์ พร้อมกับบังคับให้มีการเก็บหลักฐาน 
ไซเบอร์ ในหน่วยงาน

ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีการบริการ 
และ อ านวยความสะดวกในระบบดิจิทัล

ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การเก็บข้อมูล สิทธิในการลบข้อมูล การ
ควบคุมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล

ควบคุมข้อมูล 2 ส่งเสริม 1 ป้องปราม 1 
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ข้อกฎหมาย และ การประมวลผลข้อมูลในหน่วยงานรัฐ 
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (๒๕๖๒)

• เก็บข้อมูลส่วนบุคคล[1]

• กำรใช้งำนส่งต่อข้อมูล[2]

เมื่อต้องกำรเชื่อมระบบกับหน่วยงำนอื่น [2]

• กำรประมวลผลข้อมูลกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ 
(Bigdata)

• กำรเก็บเท่ำที่จ ำเป็น (ถ้ำมำกกว่ำนั้นให้ขออนุญำต
จำกเจ้ำของข้อมูล)“ต้องเก็บจำกเจ้ำของ”
เก็บตำมสัญญำ เก็บตำมหน้ำที่ เก็บตำมอ ำนำจ 

• ส ำหรับกระบวนกำรท ำงำนตำมวัตถุประสงค์ของ
งำนสถิติเพื่อประโยชน์สำธำรณะ 

• ขอเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงำนเก็บข้อมูลนั้น 
[3]

• ท ำได้ทั้งหมดแต่ต้องค ำนึงถึงสิทธิและเสรีภำพของ
เจ้ำของข้อมูล (ภำพรวมได้ รำยบุคคลไม่ได้)

[1] พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มำตรำ ๒๒ – ๒๖  กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
[2] พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มำตรำ ๑๙ – ๒๑ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บททั่วไป
[3] พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มำตรำ ๒๑ (๒) , พรบ. บริหำรกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล มำตรำ ๑๖

ถ้ำมีข้อมูลอะไรใหม่ๆ  จะอัพเดตไว้ที่ 
http://bit.ly/2019pdpa ค่ะ



ประเดน็ พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารข้อมลูขนาดใหญ่

มาตรา 12

มาตรา 12 วรรคทา้ย

มาตรา 13 14 16

จดัท าธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐัในระดบัหน่วยงานและ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั

จดัใหม้กีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนั
ตามทีห่น่วยงานของรฐัแหง่อื่นรอ้งขอ



มาตรา 17

มาตรา 18

จดัท าขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสาร
ของราชการในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัต่อสาธารณะ

จดัสง่ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสาร
ของราชการในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัต่อสาธารณะมาเปิดเผยที่

ศนูยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั



Global Open Data Categories

• Government Budget
• National Statistics
• Procurement
• National Laws
• Administrative Boundaries
• Draft Legislation
• Air Quality
• National Maps
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• Weather Forecast
• Company Register
• Election Results
• Locations
• Water Quality
• Government Spending
• Land Ownership



GLOBAL OPEN DATA INDEX
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GLOBAL OPEN DATA INDEX
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Government Open Data of Thailand
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Digital Transformation
Tier 4: Data Driven Decision
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Business Decisions

IT Infrastructure

Data Services

Business Applications





194

DASHBOARD



PREDICTIVE 

ANALYTICS

AI / Machine Learning

Software
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Government Big Data Institute


