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วาระการชุม

วาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติธรรมาภบิาลข้อมูล
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วาระที่ ๑
เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่ ๒
เรื่อง แนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล ทอ.
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ธรรมาภิบาลข้อมูล : Data Governance



▪พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครฐัผา่นระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒
• มาตรา ๘ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ....ประกอบด้วย....
• มาตรา ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน

ธรรมาภิบาลข้อมูล : ความเป็นมา
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▪เอกสารฉบับเต็มที่ www.datacatalog.rtaf.mi.th

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
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โครงสร้างธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ
▪ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 

(Data Governance Council)

▪ ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward 
Team) 

▪ ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data 
Stakeholders) 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ



ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ



www.datacatalog.rtaf.mi.th

▪ บทที่ ๑  บทน า
▪ บทที่ ๒  แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 

Governance Concept)
▪ บทที่ ๓  แนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลกองทัพอากาศ
▪ บทที่ ๔  การประเมินความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ

http://www.datacatalog.rtaf.mi.th/


▪บทที่ ๑  บทน า
• ค านิยาม
“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ใน
รูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การส ารวจระยะไกล 
หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทกึไว้ปรากฏได้  อนึ่ง ข้อมูลที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ให้หมายถึง 
ข้อมูลที่อยูในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



▪บทที่ ๒  แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Concept)
• กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Concept Framework)
• โครงสร้างหน่วยธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure)
• บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
• หลักพื้นฐานข้อมูล (Data Fundamental) 

- ประเภทข้อมูล (Types of Data)
- วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)
- ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)
- คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



▪ บทที่ ๒  แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Concept)
• การบริหารจัดการข้อมูล

- ชุดข้อมูล (Datasets)
- สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
- การจ าลองและการออกแบบข้อมูล (Data Modeling and Design)
- พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
- ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data)
- เมทาดาตา (Metadata)
- บัญชีข้อมูล (Data Catalog)

• เทคโนโลยีส าหรับวิเคราะห์และพยากรณ์
- คลังข้อมูล (Data Warehouse)
- ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



▪บทที่ ๒  แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Concept)
• รูปแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

- เว็บเซอร์วิซ (Web Service)
- ETL (Extract-Transform-Load)

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



▪บทที่ ๓  แนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลกองทัพอากาศ
• โครงสร้างหน่วยรับผิดชอบงานธรรมาภิบาลข้อมูล หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

- คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นขต.ทอ.
- คณะเจ้าหน้าที่ก าหนดหมวดหมู่และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
- ชุดเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

• หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category)
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลที่มีชั้นความลับ
- ข้อมูลด้านความมั่นคง
- ข้อมูลปฏิบัติงานทั่วไป

• การด าเนินการด้านคุณภาพข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



▪บทที่ ๓  แนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลกองทัพอากาศ
• การพัฒนาระบบงาน รองรับธรรมาภิบาลข้อมูล

- ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน
- ขั้นตอนการจัดท าชุดข้อมูล

• การจัดท าคลังข้อมูล และทะเลสาปข้อมูล
• การด าเนินการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

- ขั้นตอนการขออนุญาตแลกเปลี่ยนข้อมูล
- แนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

• การเปิดเผยข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



▪บทที่ ๔  การประเมินความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล
• การประเมินความพร้อมระดับหน่วย (Data Governance Readiness 

Assessment)

• แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ
โครงสร้างธรรมาภิบาล ของ ทอ.



ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ
ขั้นตอนการจัดท า Data Catalog



ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติในภาพรวม



ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม ธรรมาภิบาลข้อมูล มีผลอย่างไร

✓ นขต.ทอ. คัดกรองข้อมูล พยายามน าข้อมูลจากหน่วยงานที่มีขอ้มูลอยู่
แล้วเข้าสู่ระบบ เพื่อลดภาระการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และการจัดท า 
Data Catalog
✓ นขต.ทอ. ที่เป็นเจ้าของขอ้มูล แล้วมีจ านวนหน่วยงานมาขอเชือ่มโยง

ข้อมูลไปใช้งานเป็นจ านวนมาก จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
บ ารุงรักษาระบบเป็นล าดับแรก
✓ การพิจารณากลั่นกรองโครงการ (จัดสรรงบประมาณ) จัดล าดับให้
▪ ระบบงานที่มีหน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบงานตนเองด้วย
▪ ระบบงานที่พัฒนาในลักษณะท่ีเป็นระบบอัตโนมัติ หรือเป็น AI
▪ ระบบงานที่น าข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมาใช้ในระบบงาน

ธรรมาภิบาลข้อมูล กองทัพอากาศ



▪คลิป VDO แนะน าเรื่อง Data Catalog
ธรรมาภิบาลข้อมูล : บทสรุป



เชิญซักถาม



วาระที่ ๓
เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล 

ทอ. 
RTAF DATA CATALOG

วันพุธที่ ๓ มี.ค.๖๔ ณ ห้องบรรยาย ทอ.
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ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูล 
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นิยามความหมายที่
เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูล 

❖ อ้างอิงตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เรื่อง 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
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บัญชีข้อมูล
Data 
Catalog

หมายถึง เอกสารแสดงรายการของชุดข้อมูล ที่
จ าแนกแยกแยะ โดยการจัดกลุ่มหรือจัด
ประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

ชุดข้อมูล
Dataset

หมายถึง การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมา
รวบรวม เพื่อจัดเป็นชุด ให้ตรงตามลักษณะ
โครงสร้างของข้อมูล 

ชุดข้อมูล
Metadata

เป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่ม 
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการเชิง
ธุรกิจและเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและ
ข้อจ ากัดของข้อมูล และ โครงสร้างของข้อมูล 
ช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าใจข้อมูล ระบบ 
และขั้นตอนการท างานได้ดียิ่งขึ้น



นิยามความหมายที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีข้อมูล (ต่อ) 

❖ อ้างอิง ตาม
แนวทางปฏิบัติ
ธรรมาภิบาลข้อมูล 
ทอ.
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พจนานุกรม
ข้อมูล
Data
Dictionary

เป็นสิ่งที่ใช้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ฐานข้อมูล เช่น Relation รายละเอียดข้างใน
ตัว ข้อมูล หรือ Data Description, ประเภท
ของข้อมูล, ขนาดของข้อมูล 



ปัญหาที่พบจาก
การขาดธรรมาภิบาลข้อมูล
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ปัญหา

ข้อมูล
กระจัด
กระจาย ขาดการจัด

ระเบียบ
ข้อมูล

รูปแบบไม่
เหมาะสม

ไม่อนุญาต
ให้เข้าถึง
ข้อมูลวิธีการขอ

ข้อมูล
ซับซ้อน

รูปแบบ
ข้อมูล

น าไปใช้งาน
ต่อได้ยาก

ข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน 
ไม่ถูกต้อง

ไม่มีการ
ก าหนด

นิยามของ
ข้อมูลที่
ชัดเจน
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ปัญหาที่พบ
จาก

การขาด
ธรรมาภิบาล

ข้อมูล



ตัวอย่างบัญชีข้อมูล
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Data Catalog
บัญชีข้อมูล

เปรียบเสมือน
“เมนูอาหาร”

เป็นที่รวบรวมรายการอาหาร
หรือรวบรวมรายการ 

“ชุดข้อมูล”
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Dataset
ชุดข้อมูล

เปรียบเสมือน
“รายการอาหาร”

เพ่ือให้ลูกค้า หรือผู้ต้องการ
ข้อมูล ได้เห็น และเลือก 

“ชุดข้อมูล”
41



Metadata
ค าอธิบายข้อมูล

เปรียบเสมือน
“ส่วนผสม”

เพ่ือให้ทราบว่าชุดข้อมูล
ดังกล่าว มีรายละเอียด

อะไรบ้าง
42



ฐานข้อมูล 1 โครงสร้าง 
สามารถสร้าง ชุดข้อมูลได้ไม่จัด

1 Schema :  n 
Dataset
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ตัวอย่าง การให้บริการ

ชุดข้อมูล
1. ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ

2. ประชากรเพศชาย

3. ประชากรที่อยู่ในวัยเกษียณ (60 
ปี+)

ฯลฯ 
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ตัวอย่าง ชุดข้อมูล
(Dataset) ของภาครัฐ

ฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
- สามารถให้บริการข้อมูล หรือชุด

ข้อมูล โดยเลือกข้อมูล (Query) 
จากฐานข้อมูลออกมาเป็น
ข้อมูล “เฉพาะเรื่อง”

- ข้อมูลเฉพาะเรื่อง แต่ละชุด เป็นชุด
ข้อมูล ที่มีข้อมูลที่คล้ายหรือ
เหมือนกันบางฟิลด์ แต่ไม่ทุกฟิลด์
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46

ตัวอย่างของภาครัฐ



• มีการก าหนดฟิลด์ข้อมูลตามตัวอย่าง 
• มีบางฟิลด์ท่ีบังคับว่าจะต้องเลือกประเภท ตามท่ีก าหนด เช่น 

- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลชั้นความลับ
- ข้อมูลความมั่นคง
- ข้อมูลปฏิบัติงานท่ัวไป

ตัวอย่าง ชุดข้อมูล (Dataset)



ตัวอย่าง ชุดข้อมูล (Dataset)

48

ข้อมูลก าลังพล ทอ. ข้อมูลรายชื่อนายทหารนักเรียนสูตร น.ICT รุ่นที่ 4



หน่วยต้องเตรียมตัวอย่างไร?

49



ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง
เมนู “เอกสารเผยแพร่”

ของเว็บไซต์ 
“ระบบบัญชีข้อมูล
กองทัพอากาศ”

50

 URL : http://www.datacatalog.rtaf.mi.th/doc.php

 เข้าใช้ได้จากภายในเครือข่ายอินทราเน็ต ทอ. เท่านั้น

http://www.datacatalog.rtaf.mi.th/doc.php


51

หน่วย
เจ้าของระบบ

พัฒนาซอฟต์แวร์  รับรอง เพ่ิมระบบงานฯ       กรอกข้อมูล/เผยแพร่

หน่วยผู้ให้การรับรองซอฟต์แวร์
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.

ผ่าน
การรับรอง

ได้รับบัญชีผู้ใช้งานระบบฯ

ทสส.ทอ.

ระบบงาน
ที่จะมีการเผยแพร่
พจนานุกรมข้อมูล

และ
ชุดข้อมูล

“ต้องผ่านการรับรอง”

จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.

“แนวทางการติดตั้งใช้งาน
ซอฟต์แวร์พื้นฐานส าหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ภายใน ทอ.”

หน่วย



“ระบบงาน”
ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลบน 

ระบบบัญชีข้อมูลกองทัพอากาศ (RTAF Data Catalog) คือ

▪ระบบงานหลักที่มีการใช้อยู่เดิม เช่น LMIS, HRIS เป็น
ต้น
▪ระบบงานท่ี ทสส.ทอ.ด าเนินการส ารวจ
▪ระบบงานท่ีผ่านการรับรองจากหน่วยงานตามอนุมัติ 

ผบ.ทอ. เรื่อง “แนวทางการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ภายใน ทอ.”
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สิ่งที่หน่วยจะได้รับ
▪บัญชีผู้ใช้ส าหรับเข้าใช้งาน ระบบบัญชีข้อมูลกองทัพอากาศ (RTAF Data 

Catalog)

▪สามารถเพิ่มข้อมูลในเมนู ดังต่อไปนี้
▪จัดการ Data Dictionary
▪จัดการ Dataset
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เตรียมข้อมูล
และ

น าเข้าสู่ระบบฯ
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เตรียมข้อมูล
และ

น าเข้าสู่ระบบฯ

55

เตรียมข้อมูล

ลงข้อมูลในระบบฯ

เผยแพร่ข้อมูล



การ
เชื่อมโยง
ข้อมูล

56

ผู้ขอใช้

ค้นหาในระบบ

ท ารายงาน
ขอเชื่อมโยงข้อมูล

ตรวจสอบ / อนุญาต

ลงนาม
บันทึกข้อตกลง

ผู้ขอใช้ เจ้าของระบบบันทึกข้อตกลง



สิ่งที่คาดหวัง
ข้อมูลของทุก นขต.ทอ. ที่มีการเช่ือมโยงกันในปัจจุบัน ได้มีการ

จัดท าเป็นชุดข้อมูล และบันทึกลงใน Data Catalog พร้อมทั้งมีการจัดท า
บันทึกตกลงการเชื่อมโยงข้อมูล
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แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล ทอ. 
RTAF DATA CATALOG

วันพุธที่ ๓ มี.ค.๖๔ ณ ห้องบรรยาย ทอ.
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วาระที่ ๔
เรื่อง อื่น ๆ
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ส ารวจความต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วย

60



เหตุผลความจ าเป็น
แนวทางการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์พืน้ฐาน

ส าหรับเครื่องคอมพวิเตอร์ส านักงานภายใน ทอ.

61

อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๔๒๖ ลง ๑๕ มิ.ย.๖๓ 



ประเภทซอฟต์แวร์ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท

๑.ซอฟต์แวร์พื้นฐาน (ส ารวจเรียบร้อย)
๒.ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง (อยู่ระหว่างการส ารวจ)
๓.ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เอง (ส ารวจในระยะถัดไป)
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ผลการ “ซอฟต์แวร์พื้นฐาน”

37%

63%

ระบบปฏบิัตกิาร

มีลขิสทิธ์ิ ไมมี่ลขิสทิธ์ิ

10%

90%

โปรแกรมส านักงาน

มีลขิสทิธ์ิ ไมมี่ลขิสทิธ์ิ
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ผลการ “ซอฟต์แวร์พื้นฐาน” (ต่อ)

66%

34%

แอนตไิวรัส

มีลขิสทิธ์ิ ไมมี่ลขิสทิธ์ิ

9%

91%

เบราวเ์ซอร์

มีลขิสทิธ์ิ ไมมี่ลขิสทิธ์ิ
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ผลการ “ซอฟต์แวร์พื้นฐาน” (ต่อ)

66%

34%

โปรแกรมเบราวเ์ซอร์

มีลขิสทิธ์ิ ไมมี่ลขิสทิธ์ิ
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เรื่อง ขอส ารวจความต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะทางสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วย

ทสส.ทอ.ด าเนินการ



ซอฟต์แวร์พื้นฐานที่เป็น Freeware หรือ Open Source
67

ชื่อซอฟต์แวร์ คุณสมบัติ

ระบบปฏิบัติการ 

Ubuntu

สามารถใช้เป็นระบบปฏิบัติการทางเลือกแทน
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

โปรแกรมส านักงาน 
LibreOffice

สามารถใช้เป็นโปรแกรมส านักงานทางเลือกแทน
โปรแกรม Microsoft Office

โปรแกรมดูและตกแต่งภาพ

Fotor

สามารถใช้ตกแต่ง แก้ไข รูปภาพ

โปรแกรมอ่านและแก้ไขไฟล์ PDF

ashampoo

สามารถใช้อ่านและแก้ไขไฟล์ PDF 

โปรแกรมบีบอัดข้อมูล

Winrar และ 7-zip

สามารถใช้บีบอัดและแตกข้อมูล



ซอฟต์แวร์พื้นฐานประเภท Open Source 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์อินทราเน็ต ทสส.ทอ. 

http://www.dict.is.rtaf.mi.th/

68



ส ารวจความต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะทางสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วย

แบบส ารวจความต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วย

ส่งภายใน ๑๕ มี.ค.๖๔ 



ตัวอย่าง
70

แบบส ารวจจ านวนความต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะทางสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วย
หน่วย ทสส.ทอ.

ล าดับ รายการ
จ านวนลิขสิทธิ์ที่

มีในปัจจุบัน
จ านวนลิขสิทธิ์ที่

ต้องการเพิ่ม

รูปแบบลิขสิทธิ์
ราคาต่อ
หน่วย

แหล่งที่มา
รายปี ตลอดชีพ

๑ โปรแกรมตัดต่อภาพ ตัดต่อวีดีโอ
Adobe Photoshop 1 2 2
Adobe Illustrator 0 1 1
Sony Vegas 0 1 1
Adobe Premiere 0 1 1

๒ โปรแกรมการเขียนแบบ
Sketchup
AutoCAD
CST Studio Suite (Solid Work)

๓ โปรแกรมจัดท าเว็บไซต์
DreamWeaver 0 2 2

๔ โปรแกรมส าหรับประชุมออนไลน์
Zoom Cloud Meeting 0 1 1
Cisco WebEx Meeting

๕ โปรแกรมอื่น ๆ (กรุณาระบุ)
ArcGIS 0 1 1

ผู้ตอบแบบส ารวจ
ลงช่ือ ร.อ.หญิง ชบา โพธิ์มณี

ต าแหน่ง นบรส.ผบรส.กทส.สนผ.ทสส.ทอ.

โทร ๒๐๖๗๗



ส ารวจความต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วย
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บทสรุป
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ธรรมาภิบาลข้อมูล : บทสรุป
▪Data เปรียบเสมือนแหลง่ทรัพยากรที่มีค่ามหาศาล

▪การใช้ประโยชน์จาก Data เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้และจัดการ Data เป็น
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นแนวโน้มใหม่ของการบริหารงานองค์กร
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ธรรมาภิบาลข้อมูล : Data Governance

ณ ห้องบรรยาย ทอ.
วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔


