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กองทัพอากาศได้จัดท ายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพ่ือตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย 
ยังคงก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” 
(One of the Best Air Forces in ASEAN) ประกอบกับกระทรวงกลาโหมได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รองรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ก าหนดให้หน่วยเกี่ยวข้องใช้ประกอบ 
การพิจารณาจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  

กองทัพอากาศจึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ  
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ ฉบับนี้ขึ้น โดยใช้กระบวนการออกแบบการยุทธ (Operational Design) การท า 
SWOT Analysis และกระบวนการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เป็นวิธีการ 
มาตรฐานในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับหน่วยงานราชการ และเป็นกรอบ
แนวคิดมาตรฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับองค์กร เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน และประสาน 
ความร่วมมือด้านสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายใน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 
และสถาปัตยกรรมเป้าหมาย วางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมาย โดยพิจารณามาตรฐานและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ แผน และนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมทุกระบบงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกองทัพอากาศ  ยึดถือเป็นแนวทางการพัฒนา 
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการในภาพรวม 
ตั้งแต่ระดับกองทัพจนถึงระดับหน่วยงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากองทัพอากาศต่อไป 
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 กองทัพอากาศได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” (One of 
the Best Air Forces in ASEAN) ด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมของก าลังทางอากาศ
ในการป้องกันประเทศ ตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ 
เพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด 
โดยจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรในภาพรวมให้มีความทันสมัย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถพัฒนาเป็นกองทัพอากาศดิจิทัล และกองทัพอากาศ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ ฉบับนี้ 
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
มีความชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา 
ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงแนวทาง นโยบาย เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม มาตรฐาน 
ก าลังพล และการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ เกิดการบูรณาการ และมีการด าเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ๗ ปี  
 การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครั้งนี้ ได้ศึกษาทิศทางของแผนแม่บท 
โดยการทบทวน ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้รวบรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง 
และข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลการประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ มาวิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพรวมที่ต้องการ น าไปสู่ยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คุ้มค่า  
และเพียงพอโดยการพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ระบบตรวจจับ 
และอุปกรณ์ทุกประเภทที่จัดเป็นคอมพิวเตอร์ ให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย 
มีความพร้อมใช้งาน ครอบคลุม และเพียงพอ รองรับภารกิจหลักของกองทัพอากาศ ทั้งในมิติก าลังทางอากาศ 
มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มุ่งเน้นความคุ้มค่า ลดความซ้ าซ้อนและมีความปลอดภัย 
ในการใช้งาน 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นระบบที่ชาญฉลาด 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่กับระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศที่มีความส าคัญให้มีขีดความสามารถที่เป็นระบบงานที่ชาญฉลาด (Smart IS) รวมทั้งบูรณาการ 
ข้อมูลข่าวสาร (Information Integration) ของแต่ละระบบงานให้สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร (Information Sharing) กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยการพัฒนาก าลังพลกองทัพอากาศในภาพรวม 
ให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลตามนโยบายภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาก าลังพลในสายวิทยาการสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะนักพัฒนาระบบ ให้มีขีดความสามารถและปริมาณที่เพียงพอ 
ในการด ารงรักษาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกองทัพอากาศทั้งปวง ให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยการผลักดันนโยบาย ปรับปรุงโครงสร้าง
การจัดหน่วยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบ 
การปฏิบัติงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและพอเพียง สามารถหลอมรวมการท างานของกองทัพอากาศเสมือน 
เป็นองค์กรเดียว 
 พร้อมทั้งได้มีการจัดท า แผนงาน/โครงการ/งาน ที่รองรับแต่ละยุทธศาสตร์ของแต่ละส่วนราชการ
ในสังกัดกองทัพอากาศ เพ่ือน าไปสู่ผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยจะมีการปรับปรุง แผนงาน/โครงการ/งาน 
ดังกล่าวให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
ในแต่ละปีต่อไป 
 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ บริหารจัดการ 
โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ โดยมีเสนาธิการทหารอากาศ
เป็นประธานกรรมการ รวมถึงท าหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information 
Officer : CIO) ของกองทัพอากาศ โดยเป็นความรับผิดชอบของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ ในการบริหารจัดการ และการควบคุมก ากับดูแล แผนงาน/โครงการ/งาน และกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทนี้ และกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นหน่วยปฏิบัติที่ต้องจัดหา
และด าเนินโครงการตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และมาตรฐานที่ก าหนดโดยเคร่งครัด และต้องรายงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารกองทัพอากาศเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/งานและกิจกรรม ที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทนี้ ให้กรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ควบคุมและก ากับดูแล ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด รวมทั้งให้กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รายงานสถานภาพ ปัญหาข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม 
โดยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลน าเรียนผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศต่อไป 
 



สารบญั 

 
หน้า 

ค าน า 

บทสรุปผู้บริหาร 

สารบัญ 

สารบัญภาพ 

สารบัญตาราง 

บทที่ ๑ บทน า 
 ๑. ความเป็นมา ๑ 
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองทัพอากาศในอดีต ๒ 
 ๓. วิสัยทัศน์  ๓ 
 ๔. วัตถุประสงค์ ๓ 
 ๕. ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ๓ 
 ๖. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และนโยบายภาครัฐ ๙ 
 ๗. โครงสร้างการจัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๑๐ 
 ๘. การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองทัพอากาศ ๑๑ 

บทที่ ๒ สถานภาพปัจจุบันและปัจจัยขับเคล่ือนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การส่ือสารของกองทัพอากาศ 
 ๑. สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกองทัพอากาศ ๑๒ 
 ๒. แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคัญ ๒๗ 
 ๓. ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ๓๑ 

บทที่ ๓ ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกองทัพอากาศ 
 ๑. การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ๓๒ 
 ๒. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๓๒ 
  ของกองทัพอากาศ 

บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองทัพอากาศ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๔๑ 

ให้คุ้มค่าและเพียงพอ 



สารบญั 

 
หน้า 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็น ๔๓ 
ระบบที่ชาญฉลาด 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ๔๕ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขับเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลง ๔๖ 
 ๕. โครงการ งาน และกิจกรรม ๔๘ 
 ๖. การบริหารจัดการ ๕๔ 
 ๗. การติดตามประเมินผล ๕๔ 

ภาคผนวก 
ผนวก ก  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก 
ผนวก ข  แนวคิดและเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกองทัพอากาศ ข 
ผนวก ค  อภิธานศัพท์  ค 



สารบญัภาพ 

 
หน้า 

ภาพที่ ๑-๑ ความเช่ือมโยงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ ๕ 
 และนโยบายในระดับประเทศ 
ภาพที่ ๑-๒ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศกับยุทธศาสตร์และนโยบาย ๗ 
 ในระดับบนของประเทศ 
ภาพที่ ๑-๓ แผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๘ 
ภาพที่ ๑-๔ แสดงหน่วยเกี่ยวข้องในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๑๐ 
ภาพที่ ๒-๑ แผนผังความคิดองค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๑๒ 
ภาพที่ ๒-๒ แผนผังการเช่ือมโยงเครือข่ายของกองทัพอากาศ ๑๔ 
ภาพที่ ๒-๓ ภาพจ าลองสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองทัพอากาศ ๑๙ 
ภาพที่ ๓-๑ การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ ๓๒ 
 ปี ๒๕๖๐ 
ภาพที่ ๔-๑ กระบวนการการออกแบบการยุทธ์ ๔๐ 
ภาพที่ ๔-๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองทัพอากาศ ๔๑ 
 



สารบญัตาราง 

 
หน้า 

ตารางที่ ๒-๑ ผลการส ารวจยอดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ๑๖ 
ตารางที่ ๒-๒ ความต้องการพัสดุสายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๗ 
ตารางที่ ๒-๓ การจัดกลุ่มสารสนเทศกองทัพอากาศ ๑๘ 
 
  



บทท่ี ๑ 

บทน ำ 
 
 
๑. ควำมเป็นมำ 
 กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานในล าดับต้น ๆ ของประเทศที่ให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจการกรรมวิธีข้อมูลเป็นครั้งแรก ณ กรมการเงิน 
ทหารอากาศ และเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ได้จัดตั้งส านักงานวิจัยระบบค านวณ (สวค.) เป็นอัตราเพื่อพลาง 
ขึ้นตรงกับศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับ 
อนุมัติเป็นอัตราจริง โดยจัดให้มีแผนกกรรมวิธีข้อมูลภายในหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รวม ๑๔ หน่วย 
ซึ่งมีการท างานเป็นลักษณะแยกการปฏิบัติ ไม่มีการควบคุมจากส่วนกลาง การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
มีลักษณะเป็นการท างานแบบล าพัง (Stand Alone) ไม่มีการเชื่อมต่อกัน 
 ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กองทัพอากาศ โดยมีเสนาธิการทหารอากาศ 
เป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการฯ ๕ ด้าน ได้แก่ สายก าลังพล สายการข่าว สายยุทธการ 
สายส่งก าลังบ ารุง และสายงบประมาณและการเงิน การสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรให้กับ  
ระบบงานใหญ่ ๆ ที่จัดหาพร้อมกับอากาศยาน เช่น ระบบการจัดการส่งก าลังบ ารุงอัตโนมัติ (Automated 
Logistics Management System : ALMS) เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะการจัดซือ้แบบส าเร็จรูป  
 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ กองทัพอากาศได้จัดตั้งกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (อท.ทอ.) เป็นหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพอากาศ ได้จัดท าแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๕ ท าให้ 
การพัฒนาเป็นระบบมากขึ้น โดยเน้นการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานทั่ว ไป 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System : MIS) เริ่มพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานเพื่อการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน  
 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
คือ ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ (สท.ทอ.) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกองทัพอากาศ 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยของส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทหารอากาศ (สท.ทอ.) เป็น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ (ทสส.ทอ.) 
ท าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ปรับโครงสร้าง
ภายในรับมอบงานด้านสงครามไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับก าหนดให้ ทสส.ทอ. 
เป็นหัวหน้าสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์จนปัจจุบัน 
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๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกองทัพอำกำศในอดีต  
 การด าเนินการทีผ่่านมา กองทัพอากาศได้จัดท าแผนพัฒนาหรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในขณะนั้น ประกอบด้วย 
 ๒.๑ แผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศใช้เมื่อ ๑๐ เม.ย.๓๕ 
จัดท าโดยกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (อท.ทอ.) เนื้อหาของแผนพัฒนาฯ เน้นการสร้างระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารงานทั่วไปภายในหน่วยงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มีการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยได้จัดท าโครงการจัดตั้งระบบ 
คอมพิวเตอร์กองทัพอากาศเพ่ือใช้ในด้านการบริหารงานทั่วไป และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ประกอบแผน ซึ่งใช้เป็นกรอบของบประมาณในการด าเนินกิจกรรมโครงการด้านสารสนเทศ
ของกองทัพอากาศ ตั้งแต่ปี ๓๖ เป็นต้นมา 
 ๒.๒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ ประกาศใช้ เมื่อ ๑ ต.ค.๓๙ มีการวางแผน
จัดท าระบบสารสนเทศของ ๖ สายงานหลัก ได้แก่ ก าลังพล การข่าว ยุทธการ ส่งก าลังบ ารุง ปลัดบัญชี 
และการเงิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดโครงสร้างในการพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือใช้งานร่วมกันส าหรับ 
๖ สายงาน โดยวางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (Executive Information 
System : EIS) ซึ่งในช่วงของแผนแม่บทฉบับนี้ กองทัพอากาศได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้บริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วย (Chief Information Officer : CIO) ตามมติ ครม. เมื่อ ๙ มิ.ย.๔๑ 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจ ากระทรวง ทบวง กรม โดยให้มีอ านาจหน้าที่  
ก ากับดูแล ก าหนดนโยบายด้านสารสนเทศของหน่วย และให้การเสนอของบประมาณโครงการ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานทุกโครงการที่เสนอขออนุมัติ จะต้องเป็นไปตามโครงการที่บรรจุ 
อยู่ในแผนแม่บท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๔๓ เป็นต้นมา ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ ในปี ๔๒ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี 
สารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
 ๒.๓ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ ฉบับที่ ๒ ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ ของประเทศไทย (IT 2010) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความรู้ โดยแผนแม่บทฉบับนี้ได้มุ่งเป้าหมายไปสู่การเป็นกองทัพอากาศดิจิทัล 
(Digital Air Force) ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของก าลัง
ทางอากาศ การพัฒนาบุคลากรไปสู่สังคมข่าวสารและฐานความรู้ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 ๒.๔ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ เป็นแผนงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนการรบ และการสนับสนุนการรบระดับกองทัพ ซึ่งเป็นการด าเนิน
แนวนโยบายและหลักการที่ส าคัญต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
ฉบับที่ ๒ โดยค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กห. และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ 
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 ๒.๕ แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ จัดท าขึ้น 
ให้รองรับยุทธศาสตร์ ทอ. (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบนโยบาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020) และ 
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) 
ซึ่งกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศมีความครอบคลุม
ในทุกระบบงาน ทั้งด้านการรบและสนับสนุนการรบ 

๓. วิสัยทัศน์ 
 กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน (RTAF Organization and Management Modernization) ได้อย่างสมบูรณ์  
 วิสัยทัศน ์หมายถึง กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Force) 
และการปฏิบัติงานสนับสนุนตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์  

๔. วัตถุประสงค ์
 ๔.๑ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กองทัพอากาศให้เป็นมาตรฐาน มีความชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท 
ที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทาง นโยบาย เป้าหมาย 
ของโครงการ กิจกรรม มาตรฐาน ก าลังพล และการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในบริบทของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.๓ เพ่ือให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศมีแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่ชัดเจน เกิดการบูรณาการ และมีการด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๕. ยุทธศำสตร์ และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
 ๕.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๕.๒ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ 
  มีสาระส าคัญประกอบด้วย 
  ๕.๒.๑ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเอกสาร การพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือจัดท ากระบวนการท างานและ
การบริการด้วยวิธีการทางดิจิทัล โดยให้ถือว่าเอกสารการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและกระบวนการท างาน 
และการบริการดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ 
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  ๕.๒.๒ ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล 
และต้องปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลให้เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ได้ รวมทั้งมีความถูกต้อง ทันสมัย 
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ และน าไปประมวลผลต่อได้ หากข้อมูลดังกล่าวได้จัดท าไว้ก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแปลงข้อมูล 
ดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลด้วย 
  ๕.๒.๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดท า 
และครอบครองกับหน่วยงานของรัฐผ่านระบบและเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารตามหลักเกณฑ์ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
  ๕.๒.๔ ก าหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ เพ่ือรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน 
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง  
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ก าหนดนโยบายและมาตรฐาน 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 
  ๕.๒.๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ถูกต้องและทันสมัย และไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีผลกระทบ
ต่อภาคส่วนอื่น ๆ เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายก าหนดมิให้มีการเปิดเผย  
 ๕.๓ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  เป็นแผนระยะยาวมุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๕ เม.ย.๕๙ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการตามนโยบาย 
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล ให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลาย  
มาเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินธุรกิจ การด าเนินชีวิตของประชาชน และการด าเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก และความมั่นคงทางสังคมของประเทศต่อไป 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา มีการพัฒนาอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงทั่วประเทศ มีการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานแบบรวมศูนย์ เช่น เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 
และศูนย์ข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีสาระส าคัญ คือ มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาบริการอัจฉริยะ
ส าหรับประชาชน การปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสนับสนุนให้เปิดเผย 
ข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๕.๔ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
  จัดท าเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐ ให้มี 
ความชัดเจนสอดคล้องกันทุกหน่วยงานของรัฐ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และนโยบายในระดับประเทศ 
 

 
ภำพที่ ๑-๑  ความเชื่อมโยงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ 

และนโยบายในระดับประเทศ 

  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย มีองค์ประกอบหลักส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่  
  ๕.๔.๑ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการระหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการด าเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน น าไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
  ๕.๔.๒ การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การน าเทคโนโลยีและ 
อุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และ  
ตรงจุดมากขึ้น มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ( Internet of Things) อย่างทั่วถึง 
การเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุม ส่งผลให้ได้รับ
ข้อมูลในปริมาณมาก เมื่อน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล 
และน าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ช่วยท าความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จะช่วยคาดการณ์ 
ล่วงหน้าพร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจน าไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบเชิงรุกได้มากยิ่งขึ้น 
  ๕.๔.๓ การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คือ 
การยกระดับงานบริการภาครัฐ ให้มีการออกแบบประสบการณ์และด าเนินการแบบเฉพาะเจาะจง  
ตามความต้องการรายบุคคล เพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสิทธิที่ประชาชน  
รายบุคคลพึงจะได้รับ  
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  ๕.๔.๔ การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
คือ การวางแนวทางการยกระดับภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลง
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร ทั้งในด้านบุคลากร ขั้นตอนการท างาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการก ากับดูแล
ที่ชัดเจน 
 ๕.๕ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ยึดถือเป็นแนวทางการพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการในภาพรวม
ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับหน่วยงาน มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ๕ ด้าน ประกอบด้วย  
  ๕.๕.๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานให้สามารถ
ตอบสนองภารกิจของกระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๕.๕.๒ การพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้มีความพร้อมใช้งาน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  ๕.๕.๓ การพัฒนาก าลังพลทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
  ๕.๕.๔ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดของหน่วย ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มาตรฐาน 
ให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๕.๕.๕ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม 
 ๕.๖ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
  ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ไดก้ าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชั้นน า
ในภูมิภาค” (One of the Best Air Forces in ASEAN) หมายถึง กองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถที่เพียงพอในทุกมิติ 
มีการพัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคาม 
ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถระดับ ๑ ใน ๓ 
ของภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และนโยบายในระดับประเทศ 
พร้อมทั้งแสดงรูปแบบการบริหารราชการของกองทัพอากาศ ดังภาพที่ ๑-๒  
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ภำพที่ ๑-๒  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศกับยุทธศาสตร์และ 

นโยบายในระดับบนของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง 
(RTAF NCO Combat Related Function) ในส่วนนี้ได้เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนาในมิติไซเบอร์ 
(Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) ไว้ด้วย ซึ่งจะมี “แผนพัฒนาขีดความสามารถ 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ” มาขับเคลื่อน และ ๒) การพัฒนากองทัพอากาศ 
ให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF 
Organization and Management Modernization) จะมี “แผนแม่บทกองทัพอากาศ” ในแต่ละด้าน 
มารองรับและขับเคลื่อนการพัฒนาซึ่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นหนึ่ง  
ในแผนแม่บทกองทัพอากาศนี้  
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ภำพที่ ๑-๓  แผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 

  ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 
  ๕.๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม (Command 
and Control) หมายถึง การบัญชาการและควบคุมที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อการหยั่งรู้สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situation Awareness) มีเป้าหมาย
การพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การบัญชาการและควบคุมแบบ Multi-Node Redundancy ในการที่หน่วยบัญชาการ 
และควบคุมสามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้งไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีระบบเครือข่ายรองรับและสามารถ 
ปฏิบัติภารกิจการบัญชาการและควบคุมทดแทนหน่วยบัญชาการและควบคุมหลักได้โดยสมบูรณ์ 
  ๕.๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) หมายถึง 
ระบบตรวจจับที่มีขีดความสามารถในการแสวงหาข้อมูลในทุกความต้องการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลในรูปแบบ 
ดิจิทัลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อีกทั้งสามารถบูรณาการข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบ
ข้อมูลที่ชาญฉลาด (Smart Information) รวมทั้งกระบวนการในการผลิตข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ทั้งนี้ ต้องสามารถรองรับ 
การปฏิบัติการร่วมกับระบบตรวจจับของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 
  ๕.๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๒.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network) หมายถึง เครือข่าย 
ที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงทุกเครือข่ายหลักของกองทัพอากาศ ทั้งเครือข่ายด้านการรบ 
(Combat Network) และด้านสนับสนุนการรบ (Support Network) โดยทุกเครือข่ายต้องมีความแข็งแกร่ง 
(Robustness) ความเสถียร (Stability) ความเพียงพอต่อความต้องการ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้ 
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(Reliability) ความรวดเร็ว (Speed) ความปลอดภัย (Security) ความทันสมัย (Update) และครอบคลุม 
พ้ืนที่ปฏิบัติการ รองรับการพัฒนาการบัญชาและควบคุมแบบ Multi-Node Redundancy รวมทั้ง 
การบูรณาการระบบตรวจจับและระบบป้องกันทางอากาศกับระบบบัญชาการและควบคุม และสามารถ 
เชื่อมโยงกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่มีมาตรฐานสากล และสามารถเชื่อมโยงยุทโธปกรณ์หลัก 
ของกองทัพอากาศได้ทุกประเภท รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยนอกกองทัพอากาศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติการร่วมของกองทัพอากาศ 
  ๕.๖.๔ กลยุทธ์ที่ ๒.๗ พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ หมายถึง การพัฒนา
ขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพอากาศ ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และองค์ความรู้ 
เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติการทางไซเบอร์ในการขยาย  
ขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเชิงรุก และ
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศเพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  ๕.๖.๕ กลยุทธ์ที่ ๒.๑๖ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการท างาน บุคลากร และหน่วยงานของกองทัพอากาศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ มีกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 
    ๕.๖.๕.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คุ้มค่าและเพียงพอ  
(Optimal Technology) เป็นการพัฒนาและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ประกอบด้วย Network, Hardware, Software, Sensor และ Security ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน โดยต้องให้ครอบคลุมทั่วถึง ปลอดภัย และพอเพียง 
    ๕.๖.๕.๒ พัฒนากระบวนการท างานตามแนวความคิดการปฏิบัติการ ที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง (NCO) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน  ให้มี 
การบูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information Integration) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information 
Sharing) กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
    ๕.๖.๕.๓ พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ (Smart People) เป็นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางได้จริง ครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อ
สถานการณ์เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน (Collaboration) และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information 
Sharing) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างแท้จริง 
    ๕.๖.๕.๔ พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์การที่ชาญฉลาด (Smart Organization) 
เป็นการพัฒนาหน่วยงานของกองทัพอากาศให้มีการท างานร่วมกัน (Collaboration) และมีการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) ระหว่างหน่วยงาน และสามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้สนับสนุน 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 

๖. ควำมสอดคล้องและควำมสัมพันธ์ของยุทธศำสตร์กองทัพอำกำศ และนโยบำยภำครัฐ 
 เมื่อได้ศึกษาการจัดท ายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปีฯ และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต่างยึดโยงตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เช่นเดียวกัน และทั้งสองแผนนี้คือ
กรอบหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาในแผนแม่บทฉบับนี้ โดยในส่วนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
มุ่งเน้นขีดความสามารถในการปฏิบัติตามภารกิจหลักของกองทัพอากาศโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในส่วนของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มุ่งเน้นให้
หน่วยงานภาครัฐเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการประชาชน ซ่ึงในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายของภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนด 
ค านิยามค าว่า “ดิจิทัล” หมายความว่า “เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์ 
อ่ืนมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพ่ือใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ ” ซึ่งเมื่อ 
พิจารณาโดยรวมแล้ว “ดิจิทัล” จึงมีความหมายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีความหมายครอบคลุม
ถึงการหลอมรวมเทคโนโลยี (Convergence) ที่ปัจจุบันมีการหลอมรวมกันของข้อมูล สื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งบริการที่มีอยู่เดิม พัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีและบริการ
รูปแบบใหม่ เช่น อุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น 

๗. โครงสร้ำงกำรจัดด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมก าลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และด าเนินการ 
เกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพอากาศตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีหน่วยขึ้นตรง ๔๑ หน่วย
แบ่งออกเป็น ๑ กองบัญชาการ และ ๕ ส่วนราชการ คือ ส่วนบัญชาการ ส่วนก าลังรบ ส่วนส่งก าลังบ ารุง 
ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการพิเศษ ส าหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ (ทสส.ทอ.) เป็นฝ่ายเสนาธิการ และมีกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) เป็นฝ่ายปฏิบัติการ ตามภาพที่ ๑-๔ 

 
ภำพที่ ๑-๔  แสดงหน่วยเกี่ยวข้องในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้านระบบบัญชาการและควบคุม 
ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และ  
การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการ 
ด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงาน ติดตาม 
ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ มาตรวิทยา และการพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุมประเมินผล 
และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  

๘. กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกองทัพอำกำศ  
 เนื่องจากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนินการไว้ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
รวมทั้งให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงทุก ๆ ๒ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
จึงก าหนดให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศฉบับนี้ มีห้วงระยะเวลา
ด าเนินการ ๘ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นระยะเวลาครึ่งทางของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ และให้ท าการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการของแผนแม่บทฯ 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ได้ด าเนินการมาแล้ว ๔ ปี หรือครึ่งหนึ่งของห้วงเวลาด าเนินการ 
ตามแผนแม่บทฯ โดยให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทัพอากาศ 



บทท่ี ๒ 

สถานภาพปัจจุบันและปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกองทัพอากาศ 

 
 
 ปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ คือ กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมทั้งภำยใน และภำยนอก
กองทัพอำกำศ เพื่อรับรู ้สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื ่อสำรที่มีอยู ่ ในปัจจุบัน 
น ำไปพิจำรณำร่วมกับทิศทำงและแนวโน้มเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องในอนำคต ก ำหนดเป็นแนวทำง 
กำรพัฒนำสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ ในบทนี้จะได้กล่ำวถึงสถำนภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ทั้งภำยในและภำยนอกกองทัพอำกำศในปัจจุบัน กับแนวโน้มเทคโนโลยีที่อำจส่งผลกระทบต่อ 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในอนำคต 

๑. สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ 
 จำกกำรตรวจสอบสถำนภำพปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองทัพอำกำศ 
โดยจัดท ำเป็นแผนผังควำมคิดองค์ประกอบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองทัพอำกำศ 
ว่ำมีองค์ประกอบอะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท ำควำมเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรที่ใช้
เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง (Network Centric Operations : NCO) ที่จะพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
กองทัพอำกำศใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติก ำลังทำงอำกำศ (Air Power Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 
และมิติอวกำศ (Space Domain) สำมำรถน ำเสนอแผนผังควำมคิดได้ดังภำพที่ ๒-๑ 

 
ภาพที่ ๒-๑  แผนผังควำมคิดองค์ประกอบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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 ๑.๑ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ๑.๑.๑ เครือข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม 
    กำรพัฒนำระบบสื่อสำรโทรคมนำคมกองทัพอำกำศ ได้มีกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของโครงกำรส ำคัญต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง โครงกำรพัฒนำระบบควบคุม 
และแจ้งเตือนกำรป้องกันทำงอำกำศ (Royal Thai Air Defense System : RTADS) ซึ่งเริ่มด ำเนินกำร 
มำตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมีกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ๑) กำรพัฒนำระบบสื่อสำรโทรคมนำคมในโครงกำร 
พัฒนำระบบควบคุมและแจ้งเตือนกำรป้องกันทำงอำกำศ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ และ 
๒) กำรพัฒนำระบบสื่อสำรโทรคมนำคมในโครงกำรปรับปรุงเครือข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม 
    ในปัจจุบันระบบโทรคมนำคมกองทัพอำกำศ มีเครือข่ำยครอบคลุมพ้ืนที่กำรให้บริกำร 
ทั่วถึงทุกหน่วยงำนของกองทัพอำกำศ และรองรับกำรเชื่อมต่อข้อมูลทุกระบบงำนทั้งระบบงำน  
ด้ำนยุทธกำรและระบบงำนด้ำนสนับสนุนภำยในกองทัพอำกำศ และภำยนอกกองทัพอำกำศ เช่น  
ระบบบัญชำกำรและควบคุมทำงอำกำศ (Air Command and Control System : ACCS) 
ระบบป้องกันทำงอำกำศอัตโนมัติ กำรเชื่อมโยงข้อมูลทำงยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) 
ระบบควบคุมบังคับบัญชำ (Command Control Computer Communication and Intelligence 
: C4I) ของกองทัพไทย ระบบประชุมทำงไกลผ่ำนวีดิทัศน์ (Video-Tele Conference : VTC) และ 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Management Information System : MIS) เป็นต้น 
    สถำนภำพของระบบโทรคมนำคมจะพิจำรณำตำมองค์ประกอบหลักของระบบ
โทรคมนำคมกองทัพอำกำศ แบ่งออกได้เป็น ๔ ระบบย่อย ได้แก่  
    ๑.๑.๑.๑ ระบบสื่อสัญญำณ (Transmission Media System) เป็นระบบส่งสัญญำณ 
ผ่ำนตัวกลำงต่ำง ๆ ได้แก่ วิทยุดิจิทัลไมโครเวฟ เคเบิลใยแก้วน ำแสง และวิทยุแบบไร้สำยระยะไกล
โดยระบบจะรวมสัญญำณข้อมูล (Payload) ผสมเข้ำกับสัญญำณคลื่นพำหะ (Carrier) ให้อยู่ในรูปแบบ
สัญญำณดิจิทัลแล้วส่งผ่ำนช่องสัญญำณของตัวกลำงชนิดต่ำง ๆ ที่มีกำรสร้ำงไว้แล้วในรูปเครือข่ำย
โทรคมนำคม (เครือข่ำยวิทยุดิจิทัล เครือข่ำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง และเครือข่ำยวิทยุแบบไร้สำย) 
ที่มีกำรเชื่อมต่อเป็นโครงข่ำยขนำดใหญ่รวมกัน มีเครือข่ำยของกองทัพอำกำศเป็นเครือข่ำยหลัก และ
เครือข่ำยอ่ืน ๆ เป็นเครือข่ำยส ำรอง สำมำรถจ ำแนก ๓ ประเภท ดังนี้ 
      ๑.๑.๑.๑ (๑) ช่องสัญญำณเครือข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม ของกองทัพอำกำศ 
      ๑.๑.๑.๑ (๒) ช่องสัญญำณเครือข่ำยของกรมกำรสื่อสำรทหำร 
      ๑.๑.๑.๑ (๓) ช่องสัญญำณบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสำหกิจ 
    ๑.๑.๑.๒ ระบบสลับเส้นทำงและจัดช่องสัญญำณ (Packet Routing and Switching 
System) ประกอบด้วย อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Switches) อุปกรณ์สลับเส้นทำงหลัก (Core Routers) 
และอุปกรณ์จัดช่องสัญญำณแสงแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 
    ๑.๑.๑.๓ ระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยโทรคมนำคม (Management System)
ประกอบด้วย ระบบบริหำรจัดกำรอุปกรณ์กระจำยสัญญำณและอุปกรณ์สลับเส้นทำง ระบบบริหำร 
ระบบวิทยุดิจิทัลไมโครเวฟ ระบบบริหำรจัดช่องสัญญำณแสงแบบ DWDM ระบบบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ 
รักษำควำมปลอดภัย ระบบ Monitoring ภำพรวมเครือข่ำย และระบบ Monitoring อุปกรณ์สนับสนุน 
ระบบโทรคมนำคม 
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    ๑.๑.๑.๔ ระบบรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำยโทรคมนำคม (Security WAN System) 
ประกอบด้วย ๓ ระบบย่อย ได้แก่ ระบบรักษำควำมปลอดภัยช่องสัญญำณ E1 WAN Encryption 
ระบบรักษำควำมปลอดภัย IPSec Encryption และระบบรักษำควำมปลอดภัย Gateway ของเครือข่ำย 
จำกส่วนกลำง 
    ๑.๑.๑.๕ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) เป็น 
ระบบของกำรติดต่อสื่อสำรยุคใหม่ ที่น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้กำรรับ-ส่งข้อมูล (Data) แทนเสียง 
(Voice) ผ่ำนคลื่นวิทยุในย่ำนควำมถี่ต่ำง ๆ เพ่ือกำรเชื่อมโยงข้อมูลทำงยุทธวิธีให้หน่วยเกี่ยวข้อง 
มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ (Situation Awareness) และกำรตัดสินใจร่วมกันอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง 
โดยระบบ TDL ที่กองทัพอำกำศมีใช้งำนในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบ Pacer Twin (Fighter Link) ติดตั้งกับ 
บ. F-16 ADF ระบบ TDLS ติดตั้งกับ บ. A-Jet ซึ่งเป็นงำนวิจัยและพัฒนำของกองทัพอำกำศ ระบบ 
Link-T กองทัพอำกำศพัฒนำเพ่ือติดตั้งกับ บ.Gripen และระบบ ACCS รวมทั้งระบบ Link-16 ติดตั้งกับ 
บ.F-16 MLU 
    ๑.๑.๑.๖ ระบบสื่อสำรไร้สำยระยะไกล (LTE) เป็นกำรขยำยคลื่นควำมถี่กำรสื่อสำร 
ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยสำมำรถรองรับกำรรับ-ส่งข้อมูล ภำพ และเสียงพร้อมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๑.๑.๒ เครือข่ำยสำรสนเทศ 
    ๑.๑.๒.๑ โครงสร้ำง 
      เครือข่ำยสำรสนเทศกองทัพอำกำศ ใช้ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมกองทัพอำกำศ 
เป็นเครือข่ำยหลักในกำรเชื่อมต่อไปยังหน่วยที่ตั้งต่ำงจังหวัด และมีเครือข่ำยเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ 
(Government Information Network : GIN) เป็นเครือข่ำยส ำรอง โดยมีกำรเช่ำใช้ช่องสัญญำณ 
โทรคมนำคมจำกภำคเอกชน เชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนในที่ตั้งดอนเมืองกับกองบิน/โรงเรียนกำรบิน
ในที่ตั้งต่ำงจังหวัด และสถำนีโทรคมนำคมผ่ำนเครือข่ำยโทรคมนำคมกองทัพอำกำศ  เข้ำมำที่ 
กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ (สอ.ทอ.) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรเชื่อมต่อและเป็นประตูส ำหรับ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและติดต่อหน่วยงำนภำยนอก ดังภำพที่ ๒-๑ 

 
ภาพที่ ๒-๒  แผนผังกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยของกองทัพอำกำศ 
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    ๑.๑.๒.๒ กำรบริหำรเครือข่ำย 
      เมื่อมีกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำกขึ้น ท ำให้ 
ควำมกว้ำงของช่องสัญญำณ (Bandwidth) ไม่เพียงพอต่อปริมำณกำรใช้งำน ท ำให้เกิดปัญหำควำมคับคั่ง 
ที่บริเวณศูนย์กลำงกำรเชื่อมต่อ และท ำให้กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ควำมเร็วในกำรรับ-ส่งข้อมูลของระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของกองทัพอำกำศที่มีอยู่อำจไม่รองรับ 
กำรรับ-ส่งข้อมูลที่มีขนำดใหญ่และจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น และกำรเชื่อมต่อระบบสำรสนเทศของหน่วย 
ณ ที่ตั้งต่ำงจังหวัด เข้ำมำสู่ที่ตั้งดอนเมือง มีควำมต้องกำรรับ-ส่งข้อมูลเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งด้ำนระบบสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรยุทธ (Combat Information System : CIS) และระบบงำนสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ทั่วไป (Support Information System : SIS) จึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย 
ที่ดีเพ่ือแก้ปัญหำระยะสั้นและวำงแผนระยะยำวเพ่ือรองรับปริมำณกำรรับ-ส่งข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนตลอดเวลำ 
โดยมีปัญหำที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ บำงส่วนของเครือข่ำยที่มีลักษณะเชื่อมต่อแบบเส้นทำงเดียว 
ไม่มีเส้นทำงส ำรอง หรือยังไม่มีกำรขอร่วมใช้หรือเช่ำใช้เครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกเป็นเครือข่ำย
ส ำรอง ท ำให้เมื่อระบบสื่อสำรขัดข้องในเส้นทำงนั้นก็จะไม่สำมำรถสนับสนุนกำรเชื่อมต่อกำรสื่อสำร
ไปยังหน่วยผู้ใช้งำนปลำยทำงได้ ประกอบกับภัยคุกคำมไซเบอร์ได้ทวีควำมรุนแรงและพัฒนำรูปแบบ
ใหม่ ๆ มำกขึ้น จึงจ ำเป็นต้องจัดเตรียมระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับเครือข่ำยสำรสนเทศ 
ของกองทัพอำกำศด้วย 
      ส ำหรับกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ณ ที่ตั้งดอนเมือง จะให้บริกำรแบบ
รวมกำรโดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ สอ.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ มี Bandwidth 1,000/320 Mbps 
และ 600/80 Mbps แต่ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร และไม่มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ส่วนหน่วยงำน ณ ที่ตั้งต่ำงจังหวัด จะแยกใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตต่ำงหำก มี Bandwidth 50/10 Mbps 
โดยกำรเชื่อมต่อกับเครือข่ำยภำยนอกนั้น เจ้ำหน้ำที่ยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรจัดกำร 
ระบบรักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๑.๑.๓ ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
    กองทัพอำกำศพัฒนำศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้เก็บระบบสำรสนเทศของกองทัพอำกำศ 
ทั้งระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรยุทธ และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุน โดยมีศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศหลัก 
(Primary Site) อยู่ที่อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของเครือข่ำยสำรสนเทศ ณ ที่ตั้ง 
ดอนเมือง เป็นศูนย์ข้อมูลที่ได้มำตรฐำน ISO27001 และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของศูนย์ข้อมูลภำครัฐ 
นอกจำกนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศของระบบงำนหรือของหน่วยงำนที่ยังด ำเนินกำรไม่ได้ตำมมำตรฐำน 
และกระจำยอยู่ตำมหน่วยงำน จึงเพ่ิมภำระในกำรดูแลรักษำระบบ และกำรรักษำควำมปลอดภัย นอกจำกนี้ 
กองทัพอำกำศยังขำดระบบส ำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติที่มีประสิทธิภำพ จึงมีควำมเสี่ยงที่ระบบสำรสนเทศ 
ของกองทัพอำกำศจะได้รับควำมเสียหำย 
  ๑.๑.๔ ระบบคอมพิวเตอร์ 
    กองทัพอำกำศมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตำมคุณลักษณะเฉพำะและมำตรฐำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศที่ก ำหนด และมีนโยบำยให้มีกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วถึงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนทุกหน่วยถึงระดับแผนก กำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ยังมีลักษณะแยกกำรจัดหำ
และไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กองทัพอำกำศก ำหนด กำรสนับสนุนงบประมำณยังไม่เพียงพอต่อ 
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ควำมต้องกำรของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ ท ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีสภำพช ำรุด 
ล้ำสมัย และไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ จำกกำรส ำรวจยอดคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ พบว่ำมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๑๑,๒๗๓ เครื่อง 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน ๑,๑๑๗ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จ ำนวน ๓,๘๗๕ เครื่อง และเครื่อง
สแกนเนอร์ จ ำนวน ๗๑๔ เครื่อง รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๒-๑ 

ล ำดับ รำยกำร 
ช่วงเวลำที่จัดหำ 

รวม ก่อนปี 
๕๖ 

ระหว่ำงปี 
๕๖-๕๘ 

หลังปี 
๕๙ 

ไม่มี
ข้อมูล 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๕,๑๔๙ ๒,๓๐๙ ๑,๓๘๙ ๒,๔๒๖ ๑๑,๒๗๓ 
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๖๓๘ ๑๔๘ ๒๐๐ ๑๓๑ ๑,๑๑๗ 
๓ เครื่องพิมพ์ ๑,๘๖๔ ๙๘๖ ๓๕๖ ๖๖๙ ๓,๘๗๕ 
๔ เครื่องสแกนเนอร์ ๒๒๙ ๓๖๒ ๙๑ ๓๒ ๗๑๔ 

ตารางท่ี ๒-๑  ผลกำรส ำรวจยอดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ 

    จำกกำรส ำรวจพบว่ำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จ ำนวนมำก มีกำรจัดหำมำนำน 
(ก่อนปี ๕๖) โดยเป็นคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๕,๑๔๙ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน ๖๓๘ เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ จ ำนวน ๑,๘๖๔ เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จ ำนวน ๒๒๙ เครื่อง 
    นอกจำกนี้ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ ได้ตรวจสอบ 
ควำมต้องกำรพัสดุสำยสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พบว่ำ มีควำมต้องกำร 
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๑๙,๗๘๐ เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน ๑,๙๗๐ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 
๓,๑๕๖ เครื่อง รวมทั้งเครื่องสแกนเนอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตำมตำรำงท่ี ๒-๒ 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม

ต้องกำร
ขั้นสูง 

ควำม
ต้องกำร
ขั้นต่ ำ 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ     

 
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน ๑๙,๓๘๘ ๑๔,๐๒๙ 

 
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๒ ๔๐๓ 

 ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน ๑,๙๗๐ ๔๘๑ 

๓ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ๔๖๐ ๑๓๓ 

๔ เครื่องพิมพ์ 
  

 

๔.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ  
      ชนิด Network แบบที่ ๒ ๗๐๐ ๓๖๕ 

 

๔.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์  
      หรือชนิด LED ขำวด ำ ๒,๐๓๓ ๒,๐๓๓ 
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ล ำดับ รำยกำร 
ควำม

ต้องกำร
ขั้นสูง 

ควำม
ต้องกำร
ขั้นต่ ำ 

 

๔.๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
      (Ink Tank Printer) ๔๒๓ ๔๒๓ 

๕ สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบที่ ๒ ๔๑ ๔๑ 

๖ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๘๖ ๔๓ 

๗ จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ๘๖ ๔๓ 

ตารางท่ี ๒-๒  ควำมต้องกำรพัสดุสำยสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  ๑.๑.๕ ระบบรักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศ 
    ระบบรักษำควำมปลอดภัย (Security) เป็นส่วนที่ส ำคัญที่สุดที่ต้องเร่งด ำเนินกำร 
ให้มีควำมปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่สมบูรณ์เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
ด้วยกำรติดตั้งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ของระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
เครือข่ำย (Network) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งำนทั่วไปตำมหน่วยต่ำง ๆ 
เพ่ือกำรปอ้งกันกำรบุกรุกและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ รวมถึงกำรตรวจจับและท ำลำย ได้แก่ กำรติดตั้ง
อุปกรณ์ปอ้งกัน อุปกรณ์ตรวจจับเพ่ือคัดกรองข้อมูลที่ผ่ำนเข้ำ-ออกทำงอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส 
กำรใช้บัญชีและรหัสเพ่ือก ำหนดสิทธิ์ ส ำหรับระบบที่ต้องกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยสูง  จะมี 
ระบบกำรยืนยันผู้ใช้ และด้ำนข้อมูลมีกำรก ำหนดชั้นควำมลับ และจ ำกัดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล 
  ๑.๑.๖ ระบบกำรตรวจจับ  
    ระบบกำรตรวจจับ (Sensor) ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับ และระบบเรดำร์ต่ำง ๆ 
อุปกรณ์รับสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องที่ติดตั้งกับอำกำศยำน รวมทั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ที่ใช้งำนในกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ตั้งของกองทัพอำกำศ เป็นช่องทำงกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่
ระบบสำรสนเทศของกองทัพอำกำศ ในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่งต่อไปยังชุดประมวลผล รวมทั้งแจกจ่ำยให้กับหน่วยเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๑.๒ ระบบสำรสนเทศของกองทัพอำกำศ 
  ส ำหรับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศหรือระบบงำนมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกองทัพอำกำศ 
มีกำรพัฒนำตำมสำยงำนเป็นจ ำนวนหลำยระบบงำน แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคของกำรพัฒนำระบบ 
สำรสนเทศในภำพรวมของกองทัพอำกำศ คือ ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงกันได้ เนื่องจำกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ระบบสำรสนเทศของแต่ละหน่วยมีกำรพัฒนำตำมวงรอบแต่ยังขำดมำตรฐำนกลำง อย่ำงไรก็ตำม 
ในปัจจุบันมีระบบสำรสนเทศที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรข้อมูลแล้ว ได้แก่ ระบบบูรณำกำรข้อมูล 
ฝ่ำยอ ำนวยกำรเพ่ือกำรบัญชำกำรและควบคุม (NCOC Portal) และระบบบัญชำกำรและควบคุม (ACCS) 
เวอร์ชันใหม่ที่จะถูกใช้งำนในปี ๒๕๖๔ 
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  กำรจัดกลุ่มระบบสำรสนเทศหรือระบบงำนของกองทัพอำกำศ แบ่งเป็น ๑) ระบบสำรสนเทศ 
ที่สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทัพอำกำศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรที่ใช้เครือข่ำย 
เป็นศูนย์กลำงโดยตรง จัดให้อยู่ในกลุ่มระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรยุทธ (Combat Information System : 
CIS) และ ๒) ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกองทัพอำกำศในด้ำนอ่ืน ๆ จัดให้อยู่ใน
กลุ่มระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุน (Support Information System : SIS) รำยละเอียดกำรจัดกลุ่ม 
ตำมตำรำงที่ ๒-๓ ทั้งนี้ ให้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรยุทธทั้งหมด และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุน 
ที่เกีย่วข้องกับกำรบริหำรงำนก ำลังพล งบประมำณ และส่งก ำลังบ ำรุง ถือเป็นระบบสำรสนเทศที่ส ำคัญ 
ของกองทัพอำกำศ 

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรยุทธ (CIS) ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุน (SIS) 
๑. ระบบป้องกันทำงอำกำศอัตโนมัติ (RTADS) 
๒. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนด้ำน 

กำรข่ำวและแฟ้มเป้ำหมำยอัตโนมัติ 
๓. ระบบบัญชำกำรและควบคุม (ACCS) 
๔. ระบบรวมกำรติดต่อสื่อสำร (ICSS) 
๕. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงยุทธวิธี (TDL) 
๖. ระบบภูมิสำรสนเทศ ใช้เพ่ือบริหำร ๓ จว.

ชำยแดนภำคใต้ 
๗. ระบบประชุมทำงไกลผ่ำนวีดิทัศน์ (VTC) 
๘. ระบบโทรศัพท์ 
๙. ระบบเครือข่ำยข้อมูลศูนย์ข่ำวกองทัพอำกำศ 

(MCINS)  
๑๐. ระบบรับ-ส่งสัญญำณภำพจำกอำกำศยำน

และอำกำศยำนไร้นักบิน VDL  
๑๑. ระบบข่ำวกรองภูมิสำรสนเทศ (GEO-Int) 
๑๒. ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงของ

กองทัพอำกำศ (LMIS) 
๑๓. ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) 
๑๔. ระบบโปรแกรมบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล

ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(e-ICT Status Report) 

๑๕. ระบบโปรแกรมบูรณำกำรข้อมูลฝ่ำยอ ำนวยกำร 
เพ่ือกำรบัญชำกำรและควบคุม (NCOC Portal) 

๑๖. ระบบโปรแกรมบูรณำกำรข้อมูลส ำหรับ 
ศปก.บน. (Wing War Room Portal) 

๑๗. ระบบกำรบริหำรกำรซ่อมบ ำรุง (TLIS) 
๑๘. ระบบอำกำศยำนไร้คนขับ UAS (อู่ตะเภำ) 

๑. ระบบกำรบริหำรงำนด้ำนก ำลังพลกองทัพอำกำศ 
(HRIS) 

๒. ระบบควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใน
กองทัพอำกำศ (IBCS) 

๓. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน
กองทัพอำกำศ (GFMIS) 

๔. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admin) 
๕. ระบบบริกำรข่ำวอำกำศเพ่ือกำรบิน (AWSS) 
๖. ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (RTAF Mail) 
๗. ระบบเว็บไซต์กองทัพอำกำศ 
๘. ระบบเว็บไซตห์น่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ 
๙. ระบบเว็บไซต์อินทรำเน็ตกองทัพอำกำศ 
๑๐. ระบบบริกำรข่ำวสำรข้อมูลกำรบินอัตโนมัติ 

(AMSS) 
๑๑. ระบบจัดกำรองค์ควำมรู้กองทัพอำกำศ (KMS) 
๑๒. ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม

แนวควำมคิดสมรรถนะกองทัพอำกำศ 
(Competency) 

๑๓. ระบบกำรเรียนกำรสอน e-Learning หน่วย
ขึ้นตรงกองทัพอำกำศ 

ตารางท่ี ๒-๓  กำรจัดกลุ่มสำรสนเทศกองทัพอำกำศ 



- ๑๙ - 
 

  จำกแผนผังควำมคิดองค์ประกอบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ภำพที่ ๒-๑) 
และแนวทำงกำรจัดกลุ่มระบบสำรสนเทศกองทัพอำกำศ สำมำรถจ ำลองสภำพแวดล้อมเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองทัพอำกำศ ดังภำพที่ ๒-๓ ซึ่งระบบสำรสนเทศ หรือระดับแอปพลิเคชัน 
ทั้งหมดของกองทัพอำกำศ จะอำศัยกำรให้บริกำรจำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยจะมีกำรติดตั้งระบบหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยไว้ที่ศูนย์ข้อมูล หรือส่วนบริกำรสำรสนเทศอ่ืน ๆ โดยที่ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึง 
ระบบสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยโทรคมนำคมและเครือข่ำยสำรสนเทศท่ีมีกำรวำงเครือข่ำยกำรเชื่อมโยง 
อย่ำงสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในทุกระดับขององค์ประกอบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจะต้องด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ (Cyber Security) ที่ก ำหนดและเนื่องจำก 
ยุทธศำสตร์กองทัพอำกำศ ๒๐ ปี ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) กำรเสริมสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถกองทัพอำกำศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำงโดยตรง 
(RTAF NCO Combat Related Function) จะมี “แผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรปฏิบัติกำรที่ใช้
เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำงของกองทัพอำกำศ” มำขับเคลื่อน ซึ่งแผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรปฏิบัติกำร 
ที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำงฯ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรให้สมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ได้จัดท ำแนวควำมคิดในกำรปฏิบัติของแต่ละองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ 
ระบบอำกำศยำนไร้คนขับ แนวควำมคิดกำรปฏิบัติกำรในมิติไซเบอร์ และอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร เช่น 
แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติด้ำนระบบบัญชำกำรและควบคุม แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ กำรป้องกันฐำนบิน 
เป็นต้น และ ๒) กำรพัฒนำกองทัพอำกำศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (RTAF Organization and Management Modernization) 
จะมี “แผนแม่บทกองทัพอำกำศ” ในแต่ละด้ำนมำรองรับและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ซึ่งแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจะเป็นหนึ่งในแผนแม่บทกองทัพอำกำศ  

 
ภาพที่ ๒-๓  ภำพจ ำลองสภำพแวดล้อมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกองทัพอำกำศ 

 



- ๒๐ - 
 

  ๑.๒.๑ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรยุทธ (CIS) ประกอบด้วย 
    ๑.๒.๑.๑ ระบบบูรณำกำรข้อมูลฝ่ำยอ ำนวยกำรเพ่ือกำรบัญชำกำรและควบคุม
(Network Centric Operation Center Portal System : NCOC Portal) เป็นโครงกำรที่เริ่มพัฒนำ
มำตั้งแต่ปี ๕๗ โดยเริ่มต้นมีลักษณะเป็นโครงกำรน ำร่อง เป็นกำรบูรณำกำรข้อมูลฝ่ำยอ ำนวยกำรเพ่ือ 
กำรบัญชำกำรและควบคุมในภำพรวมของกองทัพอำกำศที่ศูนย์ปฏิบัติกำรที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ในเบื้องต้น ด้วยกำรบูรณำกำรข้อมูลต่ำง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ข้อมูลด้ำนก ำลังพล 
ด้ำนกำรข่ำวกรองทำงอำกำศ ด้ำนยุทธกำร ด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง ควำมเคลื่อนไหวของอำกำศยำนที่
สถำนีเรดำร์ตรวจจับสัญญำณได้ โดยมีกำรออกแบบพัฒนำโครงสร้ำงฐำนข้อมูลเพ่ือกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร และใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
ในกำรน ำเสนอให้เกิดประโยชน์ต่อกำรตัดสินตกลงใจในลักษณะแผนภูมิตำรำง แผนที่สถำนกำรณ์ 
หรือภำพกำรปฏิบัติกำรร่วม (Common Operational Picture : COP) ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศ 
ที่ส ำคัญของกำรบัญชำกำรและควบคุม หรือเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชำระดับสูงของกองทัพอำกำศ
ที่ท ำให้เกิดควำมตระหนักหยั่งรู้ต่อสถำนกำรณ์ เพ่ือกำรตัดสินตกลงใจทั้งในสถำนกำรณ์กำรรบและ
สถำนกำรณ์อ่ืน ๆ โดยปัจจุบันโครงกำร NCOC Portal ได้เสร็จสิ้นโครงกำรไปในปีงบประมำณ ๖๐ 
ซึ่งยังคงมีควำมต้องกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในส่วนกำรบูรณำกำรข้อมูลที่เกิดจำก
ระบบงำน ที่เคยบูรณำกำรข้อมูลอยู่ แล้วมีกำรพัฒนำระบบงำนใหม ่หรือมีโครงสร้ำงข้อมูลที่เปลี่ยนไป 
    ๑.๒.๑.๒ ระบบบัญชำกำรและควบคุมทำงอำกำศ (Air Command and Control 
System : ACCS) เกิดจำกโครงกำรพัฒนำระบบบัญชำกำรและควบคุมทำงอำกำศถูกพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใช้พ้ืนฐำนโครงสร้ำงโทรคมนำคมของระบบ RTADS เดิมมำพัฒนำให้รองรับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุมหน่วยปฏิบัติให้มำกขึ้น ประกอบด้วยระบบงำน ๒ ระบบหลัก ได้แก่ 
ระบบส ำหรับศูนย์ควบคุมและรำยงำน (Control Report Center : CRC) และระบบกำรประมวลผล 
ข้อมูลเรดำร์และแสดงภำพสถำนกำรณ์ทำงอำกำศในกำรป้องกันทำงอำกำศเป็นภำพรวมของประเทศ 
สำมำรถควบคุมและสั่งกำรใช้ก ำลังทำงอำกำศได้อย่ำงรวดเร็วตำมพันธกิจกำรป้องกันทำงอำกำศ 
(กำรค้นหำ กำรพิสูจน์ฝ่ำย กำรสกัดก้ัน และกำรท ำลำย) โดยปัจจุบัน ระบบถูกติดตั้งที่ ศยอ.ศปก.ทอ.
และ ศคปอ.สฎ.ทอ. นอกจำกนี้ยังมีระบบงำนย่อย คือ ระบบข้อมูลกำรบัญชำกำรและควบคุม (Command 
and Control Information System : CCIS) ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และน ำมำใช้
ในกำรวำงแผน กำรสนับสนุน กำรข่ำวกรอง กำรปฏิบัติและกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรปฏิบัติกำร 
ทำงอำกำศ ปัจจุบันกองทัพอำกำศก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ ACCS ระยะที่ ๓ ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมใช้งำน ประมำณเดือน ก.ย.๖๓ 
    ๑.๒.๑.๓ ระบบบูรณำกำรข่ำวกรองภูมิสำรสนเทศ (GEOINT) เป็นแผนงำนภำยใต้ 
โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรข่ำวและกำรรักษำควำมปลอดภัยของกองทัพอำกำศ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของระบบงำนด้ำนกำรข่ำวทั้งระบบ ให้สำมำรถบูรณำกำรข้อมูลด้ำน 
กำรข่ำวกรองทุกมิติ ทั้งข่ำวกรองยุทธศำสตร์ ข่ำวกรองยุทธวิธี ข่ำวกรองด้ำนควำมมั่นคงภำยในประเทศ 
ข่ำวกรองกำรเฝ้ำตรวจและลำดตระเวน ข่ำวกรองกำรภำพ ฯลฯ รวมถึงท ำเนียบก ำลังรบและแฟ้ม 
เป้ำหมำยดิจิทัล โดยให้สำมำรถวิเครำะห์ ประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ และน ำเสนอภำพข่ำวกรอง  
แต่ละด้ำนบนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภูมิสำรสนเทศ (Base Map) เดียวกัน เป็นเครื่องมือส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 
ระดับสูงในกำรตัดสินตกลงใจและสั่งกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



- ๒๑ - 
 

    ๑.๒.๑.๔ ระบบศูนย์ปฏิบัติกำรกองบิน/โรงเรียนกำรบิน (Wing Warroom) เกิดจำก 
โครงกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรกองบิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบัญชำกำรและ
ควบคุมในภำรกิจป้องกันฐำนบินและป้องกันทำงอำกำศ และบูรณำกำรข้อมูลเข้ำสู่ ศปก.ทอ. โดยกำรใช้ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ใน ๕ ด้ำนหลัก คือ ด้ำนเครือข่ำย ด้ำนฮำร์ดแวร์ ด้ำนซอฟต์แวร์ 
ด้ำนกำรตรวจจับ และด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย รวมทั้งบูรณำกำรข้อมูลฝ่ำยอ ำนวยกำรของกองบิน 
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรตัดสินตกลงใจของผู้บังคับบัญชำระดับกองบิน ซึ่งจะส่งผล
ให้กำรบัญชำกำรและควบคุมทั้งในระดับกองบินและในภำพรวมของกองทัพอำกำศ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง (NCOC) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    ๑.๒.๑.๕ ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System : GIS)
กองทัพอำกำศเริ่มต้นรับผิดชอบงำนด้ำนระบบภูมิสำรสนเทศ ตั้ งแต่ปี ๔๗ โดยเน้นเฉพำะงำน 
ใน ๕ จังหวัดชำยแดนใต้ ต่อมำกองทัพอำกำศเห็นควำมส ำคัญในกำรน ำภำพถ่ำยทำงอำกำศ และ 
ภำพถ่ำยดำวเทียม ได้แก่ ภำพถ่ำยดำวเทียวจำกแฟ้มเป้ำหมำย เพ่ือมำรวมกำร บูรณำกำร และกระจำย/ 
แบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงำนในกองทัพอำกำศที่เกี่ยวข้อง จึงได้ด ำเนินโครงกำรระบบภูมิสำรสนเทศ
กองทัพอำกำศ โดยมีศูนย์กำรลำดตระเวนทำงอำกำศและเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ กรมควบคุมกำรปฏิบัติ 
ทำงอำกำศ (ศลภ.คปอ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ ปัจจุบันงำนด้ำนเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศในกองทัพอำกำศ 
แบ่งหน่วยรับผิดชอบออกเป็น ๒ หน่วย ได้แก่ งำนด้ำนเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ จชต. มี ขว.ทอ.  
เป็นหน่วยรับผิดชอบ (ในรูปแบบของคณะกรรมกำร) และด้ำนเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ ส่งให้ ศลภ.คปอ. 
เป็นหน่วยรับผิดชอบกรอบแนวทำงด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนแม่บทระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
กองทัพอำกำศ 
    ๑.๒.๑.๖ ระบบถ่ำยทอดสัญญำณภำพ ได้แก่ ระบบกล้องถ่ำยภำพลำดตระเวน
ทำงอำกำศ (FLIR) ระบบถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกอำกำศสู่พ้ืน (VDL) ระบบประชุมทำงไกลผ่ำนวีดิทัศน์ 
(VTC) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
    ๑.๒.๑.๗ ระบบสื่อสำรผ่ำนอุปกรณ์พกพำของกองทัพอำกำศ (RTAF Line) สอ.ทอ. 
ด ำเนินกำรจัดหำเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรที่มีควำมสะดวกรวดเร็ว
สำมำรถรับ-ส่งข้อมูล ภำพ เสียง สติ๊กเกอร์ ไฟล์เอกสำร ระหว่ำงบุคคลหรือกลุ่มในงำนยุทธกำรเป็นหลัก 
มีจุดเด่นที่เครื่องแม่ข่ำยและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สอ.ทอ. จึงมีควำมปลอดภัย 
ทั้งกำรก ำหนดสิทธิใช้งำนและกำรเก็บรักษำข้อมูล มีคุณลักษณะส ำคัญใกล้เคียงกับ Line Application 
รองรับกำรท ำงำนทั้งระบบ iOS และ Android ปัจจุบันได้ก ำหนดแนวทำงกำรใช้งำนออกเป็น ๖ ส่วน
คือ ส่วนกำรใช้ก ำลัง ส่วนงำนอ ำนวยกำร ส่วนงำนสนับสนุน ส่วนกิจกำรพิเศษ ส่วนกำรฝึก และส่วน
กำรแจ้งข่ำวสำร อย่ำงไรก็ตำมยังมีข้อจ ำกัดเรื่องโปรแกรมและจ ำนวนลิขสิทธิ์  
    ๑.๒.๑.๘ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรป้องกันทำงอำกำศ (Ground Base Air Defense : 
GBAD) ใช้ส ำหรับเป็นระบบป้องกันทำงอำกำศ เพ่ือป้องกันฐำนบิน โดย GBAD จะท ำหน้ำที่รับข้อมูล
เป้ำหมำยทำงอำกำศจำกระบบ ACCS ส่งเป้ำหมำยให้หน่วยป้องกันฐำนบิน เมื่อเป้ำหมำยนั้นเป็น 
ภัยคุกคำม และอำกำศยำนของฝ่ำยเรำไม่สำมำรถสกัดกั้นได้ เพ่ือให้หน่วยยิงทรำบและท ำกำรยิง 
เมื่อเข้ำเขตฐำนบิน และรำยงำนผลกำรยิงกลับไปที่ระบบ ACCS ปัจจุบันกองทัพอำกำศก ำลังอยู่ระหว่ำง 
กำรพัฒนำระบบ GBAD ใหม่ ไปพร้อมกับระบบ ACCS ระยะที่ ๓ ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งำน 
ประมำณเดือน ก.ย.๖๓ 
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  ๑.๒.๒ ระบบงำนสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทั่วไป (SIS) ได้แก่ 
    ๑.๒.๒.๑ ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรงำนด้ำนก ำลังพลกองทัพอำกำศ
(Human Resource Information System : HRIS) พัฒนำใช้งำนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นมำ 
เป็นระบบที่ออกแบบมำรองรับงำนบริหำรงำนก ำลังพลตำมวงรอบ คือ กำรสรรหำ บรรจุ ใช้งำน 
พัฒนำและจ ำหน่ำย โดยผู้มีสิทธิใช้งำนในระบบ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนก ำลังพลทั้งในส่วนกลำง และ
ประจ ำทีห่น่วยขึ้นตรง รวมทั้งผู้บริหำรหน่วย และหน่วยที่ก ำกับดูแลสำยวิทยำกำร ปัจจุบันระบบงำน
เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีเครื่องแม่ข่ำยติดตั้งอยู่ที่ กพ.ทอ. มีขีดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
พยำกรณ์แนวโน้มข้อมูลด้ำนก ำลังพล เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำระดับสูงสำมำรถ 
ใช้งำนระบบได้ทุกท่ีทุกเวลำ ผ่ำนอุปกรณ์ท่ีสำมำรถพกพำได้ 
    ๑.๒.๒.๒ ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพอำกำศ (Logistics 
Management Information System : LMIS) เริ่มน ำมำใช้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ กำรพัฒนำระบบครั้งแรก 
ใช้สถำปัตยกรรมแบบ Client/Server วำงระบบฐำนข้อมูลแบบกระจำย (Distribute Database) 
ต่อมำในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ท ำกำรปรับปรุงระบบมำเป็น Web Application มีกำรวำงระบบฐำนข้อมูล
แบบรวมศูนย์ (Centralized Database) มีเครื่องแม่ข่ำยติดตั้งอยู่ที่ กบ.ทอ. ระบบออกแบบให้มี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรควบคุม กำรส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุง ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
สำมำรถให้ข้อมูลด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงสนับสนุนผู้บังคับบัญชำระดับสูงในกำรบริหำรพัสดุของคลังใหญ่ 
ทั้ง ๙ คลังของกองทัพอำกำศ กำรพัฒนำระบบเป็นไปตำมแผนแม่บทกองทัพอำกำศด้ำนส่งก ำลังบ ำรุง 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยมีควำมต้องกำรรับกำรสนับสนุนงบประมำณตำมโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือจัดหำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบทดแทนตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหมำะสม รวมถึงจัดหำเพิ่มเติม 
ในหน่วยงำนที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนระบบ แต่ยังขำดแคลนโปรแกรมส ำนักงำน และโปรแกรมป้องกัน 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ส ำหรับเครื่องในโครงกำรทั้งหมด เครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมหน่วยย่อย 
ปลำยทำงที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร Bandwidth ให้ใช้งำนได้อย่ำงเพียงพอ  
    ๑.๒.๒.๓ ระบบควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยในกองทัพอำกำศ ( Internal 
Budget ControlSystem : IBCS) เป็นระบบสำรสนเทศที่ สปช.ทอ.ด ำเนินกำรพัฒนำเพ่ือกำรควบคุม
ภำยในของกองทัพอำกำศโดยใช้ในกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ บูรณำกำรกับด้ำนกำรเงินและ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงใช้เป็นเครื่องมือติดตำมงำนและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมวงรอบงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี และตรวจสอบข้อมูลของกองทัพอำกำศ โดยปฏิบัติงำนคู่ขนำนไปกับระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบำล (GFMIS) ของรัฐบำล ปัจจุบันระบบงำนเป็น 
Web Application มีเครื่องแม่ข่ำยติดตั้งอยู่ที่ สอ.ทอ. และหน่วยผู้ใช้งำน คือ หน่วยขึ้นตรง 
กองทัพอำกำศ 
    ๑.๒.๒.๔ ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admin) ด ำเนินกำรโดย สบ.ทอ.ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส ำหรับกำรบริหำรงำนเอกสำร กำรรับ-ส่ง กำรบันทึก กำรค้นหำ 
และกำรติดตำมหนังสือรำชกำร ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศจนถึงระดับแผนก โดยใช้งำนผ่ำน 
Web Browser บนเครือข่ำยภำยในกองทัพอำกำศ และเป็นระบบงำนที่มีกำรออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่แสดงถึงควำมปลอดภัยกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ มีเครื่องแม่ข่ำยติดตั้งอยู่ที่ สอ.ทอ. มีกำรพัฒนำระบบงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณได้ครอบคลุมทั้งภำยในกองทัพอำกำศ
และภำยนอกกองทัพอำกำศด้วยกำรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
(TH e-GIF) ปัจจุบันอยู่ในกำรพัฒนำระยะที ่๖  



- ๒๓ - 
 

    ๑.๒.๒.๕ ระบบกำรจัดกำรควำมรู้กองทัพอำกำศ (Knowledge Management 
System : KMS) กองทัพอำกำศได้จัดหำระบบกำรจัดกำรควำมรู้กองทัพอำกำศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประกอบด้วย ๔ ระบบงำนย่อย ได้แก่ ๑) ระบบงำนกำรจัดกำรควำมรู้กองทัพอำกำศ (ส่วนกลำง) 
เป็นระบบที่รวบรวมเผยแพร่องค์ควำมรู้ระดับกองทัพ รวมถึงกำรรองรับกำรประกวดผลงำนกำรจัดกำร 
ควำมรู้ ๒) ระบบงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ เป็นระบบที่รวบรวมเผยแพร่
องค์ควำมรู้ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ ก ำหนดให้จัดท ำมำตรฐำนงำนไว้ในระบบ ในลักษณะ 
K-Map มีเครื่องมือให้แต่ละหน่วยจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และมีเครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำน 
ร่วมกันได้ ๓) ระบบสื่อสังคมออนไลน์กองทัพอำกำศ (RTAF Social) เป็นระบบบริกำรให้ก ำลังพล
กองทัพอำกำศ สำมำรถใช้เพ่ือติดต่อสื่อสำร แสดงควำมคิดเห็นเผยแพร่ควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนระบบสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ ๔) ระบบกำรสืบค้นข้อมูลเป็นระบบที่มีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกทั้ง ๓ ระบบงำน
ดังกล่ำว และจัดท ำเครื่องมือส ำหรับกำรสืบค้น ที่มีขีดควำมสำมำรถช่วยในกำรค้นหำบุคคลที่มีควำมรู้
หรือควำมสำมำรถเฉพำะทำงได้ รวมถึงสำมำรถสืบค้นองค์ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรจำกทั้งระบบงำน  
กำรจัดกำรควำมรู้กองทัพอำกำศ (ส่วนกลำง) และระบบงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยขึ้นตรง 
กองทัพอำกำศ ทั้งนี้ กรอบกำรพัฒนำเป็นไปตำมแผนแม่บทกำรขับเคลื่อนกองทัพอำกำศให้เป็นองค์กำร 
แห่งกำรเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
    ๑.๒.๒.๖ ระบบที่ให้บริกำรข้ำรำชกำรกองทัพอำกำศ ได้แก่ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
กองทัพอำกำศ (RTAF Mail) ระบบเว็บไซต์อินทรำเน็ตกองทัพอำกำศ ระบบ RTAF BOX และระบบให้บริกำร 
ใช้งำนเครือข่ำยภำยในกองทัพอำกำศผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Virtual Private Network : VPN) 
    ๑.๒.๒.๗ ระบบที่ให้บริกำรทั้งประชำชนทั่วไปและข้ำรำชกำรกองทัพอำกำศ ได้แก่ 
ระบบเว็บไซต์กองทัพอำกำศ และระบบเว็บไซต์ร้องเรียน 
 ๑.๓ ก ำลังพลและขีดควำมสำมำรถ 
  ๑.๓.๑ จ ำนวนก ำลังพลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
    ปัจจุบันก ำลังพลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อยู่ภำยใต้กำรบริหำร
ของสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ทสส.ทอ.เป็นหัวหน้ำสำยวิทยำกำร
รับผิดชอบ และสำยวิทยำกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ โดย สอ.ทอ.เป็นหัวหน้ำสำยวิทยำกำรรับผิดชอบ
ก ำลังพลทัง้สองส่วนรวมกันโดยประมำณ ๑,๕๐๐ คน นอกจำกนี้ยังมีก ำลังพลอีกจ ำนวนหนึ่งที่ปฏิบัติงำน 
เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศของแต่ละสำยงำนแต่ไม่ได้สังกัดในเหล่ำทหำรสื่อสำรซึ่งยังไม่ได้มีกำรส ำรวจ 
  ๑.๓.๒ ขีดควำมสำมำรถ 
    ก ำลังพลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่สังกัดสำยวิทยำกำรสื่อสำร
อิเล็กทรอนิกส์ และสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมที่แต่ละสำยวิทยำกำรรับผิดชอบ โดยจัดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำทั้งภำยในกองทัพอำกำศ 
และส่งก ำลังพลไปศึกษำนอกหน่วยเพ่ิมเติม ร่วมด้วยกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของก ำลังพล 
โดยใช้ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของก ำลังพลตำมแนวคิดสมรรถนะกองทัพอำกำศซึ่งมีกรมก ำลังพล 
ทหำรอำกำศเป็นหน่วยรับผิดชอบ ส ำหรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร หรือทักษะด้ำนดิจิทัลตำมกรอบพัฒนำของภำครัฐนั้นกองทัพอำกำศยังไม่มีระบบ 
กำรประเมินที่เป็นมำตรฐำนมำใช้งำนในด้ำนนี้ อย่ำงไรก็ตำมด้วยขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรท ำงำนมำกขึ้น ท ำให้ในภำพรวมมีก ำลังพลส่วนใหญ่ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ 
คอมพิวเตอร์เพ่ิมมำกข้ึน โดยเฉพำะกำรใช้โปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐำน เช่น โปรแกรมส ำนักงำน เป็นต้น 
แต่ก ำลังพลยังมีขีดควำมสำมำรถที่จ ำกัดท ำให้ใช้งำนโปรแกรมได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ 
กองทัพอำกำศยังขำดแคลนก ำลังพลที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ได้แก่ นักวิเครำะห์ระบบ (System 
Analyst) นักพัฒนำโปรแกรม (Programmer) ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเครือข่ำย (Network Administrator) 
ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรระบบ (System Administrator) ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล (Database 
Management Administrator) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิก (Computer Graphic Designer) 
นักออกแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Designer) และผู้จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Manager) 
  ๑.๓.๓ กำรบริหำรก ำลังพล 
    แม้ว่ำจะมีกำรบริหำรก ำลังพลด้วยสำยวิทยำกำรแต่ก ำลังพลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประสบปัญหำกำรเจริญเติบโตตำมสำยงำน และค่ำตอบแทนในสำขำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะหรือที่ขำดแคลน 
ที่ยังน้อยกว่ำหน่วยงำนภำยนอก 
    ปัญหำกำรบริหำรก ำลังพลในสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์
คือ ต ำแหน่งของสำยวิทยำกำรบำงต ำแหน่งมี ๒ เลขหมำยควำมช ำนำญ ซึ่งท ำให้ขำดควำมชัดเจน 
ในกำรพัฒนำก ำลังพล และไม่สำมำรถวำงแผนด้ำนก ำลังพลได้ เกิดกำรสูญเสียจำกกำรปรับย้ำยไป  
สำยวิทยำกำรอื่น และสูญเสียงบประมำณในกำรพัฒนำก ำลังพลของสำยวิทยำกำร นอกจำกนี้ ยังขำด
ระบบในกำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรฝึกร่วมผสม 
กับมิตรประเทศ ท ำให้ขำดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์กับมิตรประเทศ 
 ๑.๔ กรอบแนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  เนื่องจำกกองทัพอำกำศเป็นกองทัพที่ตอ้งอำศัยเทคโนโลยีในกำรขับเคลื่อน ดังนั้น กรอบแนวทำง 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจึงมีควำมครอบคลุมไปในทุกพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนของ
กองทัพอำกำศ โดยในส่วนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ทั่วไป บริหำรจัดกำรโดยคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกองทัพอำกำศ มีเสนำธิกำร 
ทหำรอำกำศเป็นประธำนกรรมกำร และท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงกองทัพอำกำศ 
(Chief of Information Officer : CIO) ด้วย ส ำหรับกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เพ่ือกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนยุทธกำรหรือกำรปฏิบัติกำรรบมีแนวทำงกำรพัฒนำตำมกรอบของ 
คณะกรรมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถกองทัพอำกำศ ซึ่งมีเสนำธิกำรทหำรอำกำศเป็นประธำนกรรมกำร 
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กรอบแนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกองทัพอำกำศ 
ที่ส ำคัญ มีดังนี ้
  ๑.๔.๑ กำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรในมิตอิวกำศ (Space Domain) 
    กองทัพอำกำศได้วำงกรอบกำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรในอวกำศตำมยุทธศำสตร์
กองทัพอำกำศ ๒๐ ปี กล่ำวคือ เพ่ือริเริ่มและวำงรำกฐำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกิจกำรอวกำศ ในกำรสังเกตกำรณ์ 
ห้วงอวกำศ กำรตรวจกำรณ์จำกอวกำศ และกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม ด้วยระบบดำวเทียมในอวกำศ 
สนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจ เพ่ือพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติในอวกำศตลอดจนกำรร่วมเป็น
เครือข่ำยสังเกตกำรณ์อวกำศกับนำนำชำติ เพ่ือยกระดับศักยภำพด้ำนอวกำศของประเทศ 
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    โดยมีแผนในกำรพัฒนำสถำนีภำคพ้ืนและจัดหำระบบกล้องโทรทรรศน์ เพ่ือสังเกตกำรณ์ 
ห้วงอวกำศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในประเทศ พ้ืนที่ทับซ้อนและพ้ืนที่อ่ืนที่จ ำเป็น สำมำรถบูรณำกำรข้อมูล
กำรตรวจจับที่ได้รับจำกระบบดำวเทียมตรวจกำรณ์กับระบบตรวจจับอ่ืน ๆ ของกองทัพอำกำศ ตลอดจน 
เชื่อมต่อกับระบบบัญชำกำรและควบคุมทำงอำกำศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้จะได้พัฒนำบุคลำกร 
ของกองทัพอำกำศให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกิจกำรอวกำศ ตลอดจนเก็บรวบรวม 
องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องด้ำนกิจกำรอวกำศเพ่ือกำรพัฒนำกิจกำรด้ำนอวกำศท่ียั่งยืน 
    กำรเฝ้ำระวังทำงอวกำศของกองทัพอำกำศในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบเฝ้ำระวังทำงอวกำศ 
ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๗ เมตร โดยวิธีกำรควบคุมด้วยระบบ Manual และ
สำมำรถติดตำมดำวเทียมวงโคจรสถิต (GEO) และวงโคจรพ้องคำบโลก (GSO) ระบบเฝ้ำระวังทำงอวกำศ 
ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๕ เมตร โดยวิธีกำรควบคุมระยะไกลจำกห้องปฏิบัติกำร 
ส่วนกลำง สำมำรถตรวจจับดำวเทียมในวงโคจรปำนกลำง (Medium Earth Orbit : MEO) วงโคจรต่ ำ 
(Low Earth Orbit : LEO) และวงโคจรรูปวงรี (Highly Elliptical Orbit : HEO) 
  ๑.๔.๒ กำรพัฒนำด้ำนไซเบอร์ 
    ภำรกิจด้ำนสงครำมไซเบอร์ได้รับกำรยกระดับขึ้นเป็นกำรปฏิบัติกำรในมิติไซเบอร์
(Cyber Domain) เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศในมิติก ำลังทำงอำกำศ (Air Power Domain) 
ในยุทธศำสตร์กองทัพอำกำศ ๒๐ ปี ระบบสำรสนเทศด้ำนไซเบอร์ ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น ระบบ 
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเครือข่ำยและข้อมูล ระบบข่ำวกรองไซเบอร์และเฝ้ำระวัง/ตรวจจับกำรบุกรุก 
เครือข่ำย ระบบประเมินควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบป้องปรำมด้ำนสงครำมไซเบอร์ และระบบ
ฝึกกำรป้องกันและโจมตีทำงไซเบอร์ โดยมีแนวคิดกำรปฏิบัติกำรตำมวงรอบกำรป้องกัน (กำรป้องกัน 
กำรตรวจจับ กำรตอบสนอง กำรฟ้ืนฟู) และวงรอบกำรโจมตีทำงไซเบอร์ (กำรรวบรวมข้อมูลเป้ำหมำย 
กำรตรวจสอบช่องโหว่ กำรปฏิบัติกำรโจมตี กำรเปิดช่องโหว่ส ำหรับกำรปฏิบัติกำรครั้งต่อไป กำรลบ
ร่องรอยกำรโจมตี) 
    ระบบสำรสนเทศด้ำนไซเบอร์ บำงส่วนมีกำรจัดหำและติดตั้งใช้งำนแล้ว โดยบำงส่วน 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรติดตั้งและบูรณำกำร และบำงส่วนอยู่ในโครงกำรพัฒนำกองทัพอำกำศ  
ด้ำนสงครำมไซเบอร์ในอนำคต โดยมีกำรฝึกอบรมบุคลำกรทั้งระดับผู้ดูแลระบบและระดับผู้ใช้งำน  
ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร  
    กำรพัฒนำด้ำนสงครำมไซเบอร์เป็นไปตำมกรอบยุทธศำสตร์กองทัพอำกำศ ๒๐ ปี
ภำยใต้กำรพัฒนำในมิติไซเบอร์เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศบนพ้ืนฐำนของกำรปฏิบัติกำร  
ที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง (NCO) สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ไซเบอร์เพื่อกำรป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลำโหม (พ.ศ.๒๕๕๘) และยุทธศำสตร์ทหำรด้ำนไซเบอร์กองทัพไทย (พ.ศ.๒๕๕๘) 
มีประเด็นยุทธศำสตร์ ๓ ข้อ ได้แก่ กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรป้องกันด้ำนไซเบอร์ (ป้องกัน) 
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรป้องปรำมด้ำนไซเบอร์ (ป้องปรำม) และกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
เพ่ือผนึกก ำลังด้ำนไซเบอร์ (ผนึกก ำลัง) 
    ได้มีกำรจัดท ำแนวควำมคิดกำรปฏิบัติกำรในมิติไซเบอร์ เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ 
และด ำเนินกำรที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน แต่ยังต้องท ำกำรพัฒนำหลักนิยมกำรปฏิบัติกำร
ในมิติไซเบอร์เพิ่มเติม  
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    กำรด ำเนินกำรด้ำนสงครำมไซเบอร์ มีกองสงครำมไซเบอร์ ส ำนักระบบบัญชำกำร
และควบคุม กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ เป็นหน่วยงำนในระดับฝ่ำยอ ำนวยกำร 
และศูนย์ไซเบอร์กองทัพอำกำศ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรเตรียมก ำลังด้ำนไซเบอร์ของกองทัพอำกำศ 
ทั้งนี้ จะมีกำรพิจำรณำจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรด้ำนไซเบอร์ในโครงสร้ำงใช้ก ำลัง ซึ่งประกอบไปด้วย 
ชุดปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังและตรวจจับทำงไซเบอร์ ชุดปฏิบัติกำรเผชิญเหตุทำงไซเบอร์และชุดปฏิบัติกำร
ป้องปรำมทำงไซเบอร์ โดยกำรพัฒนำและเพ่ิมจ ำนวนก ำลังพลหลักด้ำนไซเบอร์ควบคู่ไปกับกำรจัดตั้ง
ระบบก ำลังพลพร้อมเรียกด้ำนไซเบอร์ (Cyber On-Call List) และสนับสนุนส่งเสริมให้ก ำลังพล 
ด้ำนไซเบอร์เข้ำร่วมในกำรฝึกร่วม/ผสมต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังต้องท ำกำรจัดหำหรือพัฒนำระบบและ 
เครื่องมือส ำหรับกำรปฏิบัติกำรไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับที่ทันสมัยเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดเตรียมอำคำร 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรปฏิบัติกำรให้มีควำมพร้อม 
  ๑.๔.๓ กำรพัฒนำสงครำมอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอำกำศ 
    กิจกำรด้ำนสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศ มีกำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด 
เนื่องจำกมีโครงกำรจัดซื้อเครื่องบินรบแบบ บ.ข.๒๐/ก ซึ่งมีขีดควำมสำมำรถในกำรใช้งำนด้ำน 
สงครำมอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเต็มรูปแบบ และกองทัพอำกำศได้รับยุทโธปกรณ์ด้ำนสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่ำงครบวงจร อีกทั้งมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ ท ำให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรวิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ จัดท ำชุดข้อมูลสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติกำรทำง
อำกำศได้ด้วยตนเอง สำมำรถจัดท ำชุดข้อมูลสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Operational 
Support : EWOS) ให้แก่ บ.ข.๒๐/ก ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของกำรปฏิบัติงำน EWOS จะมีอุปกรณ์ใช้งำน
ด้ำนสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ บ.ข.๒๐/ก เท่ำนั้น แต่ในปัจจุบันได้มีกำรจัดหำอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนงำนด้ำนสงครำมอิเล็กทรอนิกส์แบบต่ำง ๆ ด้วย 
    กรอบกำรพัฒนำสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินภำยใต้แผนแม่บทด้ำนสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ซึ่งมีโครงกำรพัฒนำสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
และสงครำมข่ำวสำรกองทัพอำกำศ (ระยะที่ ๑) รองรับกำรขับเคลื่อนตำมแผนแม่บทฯ มีโครงกำรที่ส ำคัญ 
ได้แก่ โครงกำรวิจัยระบบตรวจสอบเสำอำกำศและสำยน ำสัญญำณส ำหรับระบบ RWR ของ บ.ข.๑๙/ก 
โครงกำรจัดหำระบบทดสอบชุดข้อมูลสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ RWR/ECM ภำคพ้ืนโครงกำรจัดหำ 
ชุดอุปกรณ์ส ำหรับปรับปรุงระบบวิเครำะห์และจัดท ำชุดข้อมูลสงครำมอิเล็กทรอนิกส์  โครงกำรจัดหำ
ระบบจ ำลองยุทธวิธีทำงสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในอนำคตได้มีแผนกำรจัดหำระบบจ ำลอง
สัญญำณเรดำร์ก ำลังปำนกลำงเพ่ือทดสอบชุดข้อมูลสงครำมอิเล็กทรอนิกส์  โครงกำรจัดหำระบบ
ตรวจสอบอุปกรณ์เสำอำกำศและสำยน ำสัญญำณส ำหรับระบบ RWR ของ บ.ข.๑๙/ก (เพ่ิมเติม) เป็นต้น 
    โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนด้ำนสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ มี ๒ รูปแบบ คือ โครงสร้ำงปกติ 
มี กคอ.สบค.ทสส.ทอ.รับผิดชอบในส่วนกำรใช้ก ำลังได้จัดชุดปฏิบัติกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์บรรจุ 
ในโครงสร้ำง ศปก.ทอ.  
  ๑.๔.๔ กำรพัฒนำระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
    กำรพัฒนำระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของกองทัพอำกำศด ำเนินกำรตำมแผนแม่บท
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ก ำหนดยุทธศำสตร์พัฒนำไว้ ๕ ด้ำน
ได้แก่  
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    ๑.๔.๔.๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนโทรคมนำคมให้รองรับกำรบัญชำกำร
และควบคุมแบบ Multi-Node Redundancy เป็นกำรพัฒนำใน ๔ องค์ประกอบหลัก คือ ระบบ 
สื่อสัญญำณ ระบบสลับเส้นทำง ระบบบริหำรจัดกำร และระบบรักษำควำมปลอดภัย  
    ๑.๔.๔.๒ พัฒนำกำรเชื่อมต่อระบบงำนด้ำนกำรตรวจจับ (Surveillance) ระบบ 
ควบคุมและสั่งกำร (Command and Control) ผ่ำนระบบโทรคมนำคมด้วยประสิทธิภำพสูงสุด 
    ๑.๔.๔.๓ พัฒนำระบบสื่อสำรทำงเสียง (Telephony) ให้บริกำรอย่ำงทั่วถึงต่อเนื่อง 
และปลอดภัย 
    ๑.๔.๔.๔ พัฒนำระบบสื่อสำรยุทธวิธีให้สนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจทำงยุทธวิธี
ได้แก่ ระบบข้อมูลศูนย์ข่ำว (MCIN) เป็นต้น ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    ๑.๔.๔.๕ พัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของก ำลังพลในด้ำนระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
มุ่งสู่กำรพ่ึงพำตนเองให้มำกที่สุด 
  ๑.๔.๕ กำรบริหำรคลื่นควำมถี่กองทัพอำกำศ 
    กองทัพอำกำศได้จัดท ำแผนแม่บทบริหำรคลื่นควำมถี่กองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๕๘ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐำนข้อมูลควำมถี่ที่ถูกต้อง สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีนโยบำยกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ีในภำพรวมด้วยกำรก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือควบคุม
ก ำกับ ดูแลกำรใช้และกำรบริหำรควำมถี่ของกองทัพอำกำศ กำรจัดหำยุทโธปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้
คลื่นควำมถี่ ต้องได้รับอนุญำตใช้งำนคลื่นควำมถี่ให้ถูกต้องจำก กสทช. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ 
ในกองทัพอำกำศ ต้องเป็นสำกล รวบรวมข้อมูลคลื่นควำมถี่ของกองทัพอำกำศให้ครบถ้วนถูกต้อง 
หำกคลื่นควำมถี่ใดที่กองทัพอำกำศใช้งำนไม่ถูกต้อง ให้ด ำเนินกำรขออนุญำตใช้งำนให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
ส ำหรับควำมถี่ท่ีใช้ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและกิจกำรวิทยุโทรคมนำคมของกองทัพอำกำศ เป็นควำมถี ่
ที่ใช้ในยำมปกติ แต่จะแปรสภำพเป็นคลื่นควำมถ่ีส ำรองในยำมไม่ปกติ 

๒. แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ 
 ๒.๑ วิวัฒนำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
  ๒.๑.๑ องค์ประกอบส ำคัญในวิวัฒนำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์  ได้แก่ วิวัฒนำกำรของ 
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีบทควำมกล่ำวว่ำในระยะ ๒๐ ปีที่ผ่ำนมำ ไมโครโปรเซสเซอร์มีสมรรถนะ
เพ่ิมขึ้นถึง ๑,๐๐๐ เท่ำ โดยกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนทรำนซิสเตอร์ จ ำนวนแกนหลัก (Core) และ 
Cache Memory ในขณะที่ขนำดของไมโครโปรเซสเซอร์มีแนวโน้มลดลง ด้วยสมรรถนะที่สูงขึ้น 
กำรประมวลเร็วขึ้น และมีขีดควำมสำมำรถมำกกว่ำระบบคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ ท ำให้อุปกรณ์
เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ขนำดเล็กเข้ำมำมีบทบำทแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนในปัจจุบัน  
  ๒.๑.๒ วิวัฒนำกำรเครือข่ำยที่ส ำคัญ ได้แก่ 
    เทคโนโลยีเครือข่ำยแบบไร้สำยในยุคที ่ 5 (ระบบ 5G) ซึ ่งมีควำมสำมำรถ 
ในกำรส่งข้อมูลในปริมำณที่มำกกว่ำระบบ 4G ถึง ๑,๐๐๐ เท่ำ โดยที่ระบบ 5G เป็นเทคโนโลยีที่มี
ควำมเร็วสูง และควำมสำมำรถในกำรส่งข้อมูลปริมำณมำก จึงท ำให้อุปกรณ์ที่รองรับระบบนี้ 
จะไม่จ ำกัดเพียงแค่โทรศัพท์ Smartphone แต่จะรวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสำธำรณูปโภค 
ทั้งหมดเป็นพ้ืนฐำนของแนวคิด Internet of Thing และ Machine to Machine ซึ่งเป็นกำรสื่อสำร
ระหว่ำงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องมือ ยำนพำหนะ หรือ อำคำรสิ่งก่อสร้ำงที่มีกำรติดตั้ง 
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วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และเครือข่ำยกำรเชื่อมต่อต่ำง ๆ ที่ท ำให้อุปกรณ์เหล่ำนี้
สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลถึงกัน โดยมีควำมล่ำช้ำของเวลำน้อยมำก ท ำให้สำมำรถใช้เพ่ือกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เคยท ำไม่ได้ในอดีต เช่น กำรผ่ำตัดทำงไกลที่แพทย์สำมำรถท ำกำรผ่ำตัดให้คนไข้  
ที่อยู่ในอีกซีกโลกได้ เป็นต้น 
   Lora หรือ Long Range คือ กำรสื่อสำรไร้สำยที่สำมำรถครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้ำงไกล 
โดยใช้พลังงำนต่ ำ (Lora is the Low Power Wide Area Network : LPWAN) ซึ่งเหมำะกับกำรใช้งำน 
IoT มีคุณลักษณะส ำคัญ คือ ใช้ย่ำนควำมถี่ไม่สูงมำก มีควำมทนต่อสิ่งกีดขวำงได้มำก กระจำยสัญญำณ 
เข้ำไปในอำคำรได้ดี ประหยัดพลังงำน เครื่องลูกข่ำยใช้ไฟแบตเตอรี่น้อยท ำให้สำมำรถใช้งำนได้ 
หลำยปี ก ำลังส่งของสถำนีฐำนต่ ำเนื่องจำกใช้ควำมถี่ต่ ำ ทนต่อสัญญำณรบกวนรองรับปริมำณเครื่อง
ลูกข่ำยได้จ ำนวนมำก 
 ๒.๒ วิวัฒนำกำรของสถำปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 
  ควำมก้ำวหน้ำของสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับอิทธิพลเป็นอย่ำงมำกจำกควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เนื่องจำกคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงหลำกหลำยตำมที่มนุษย์ต้องกำร นอกจำกนี้ CPU ในปัจจุบันถูกพัฒนำจนถึงขีดจ ำกัด 
ที่ใกล้เคียงกับ One Instruction per One Cycle แล้ว ดังนั้นควำมก้ำวหน้ำของ CPU จะขึ้นอยู่กับ 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเพิ่มควำมเร็วของสวิตช์เป็นหลัก และกำรใช้หลักกำรท ำงำนแบบขนำนในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพของกำรประมวลผล CPU ซึ่งอำศัยควำมก้ำวหน้ำในกำรเพิ่มจ ำนวนสวิตช์เป็นหลัก 
  ในส่วนควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ได้แก่ กำรพัฒนำภำษำคอมพิวเตอร์ 
ระดับสูงต่ำง ๆ โดยเป็นภำษำที่สำมำรถอ่ำนท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย และสำมำรถถูกน ำมำใช้ซ้ ำได้ 
ตลอดจนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้เกือบทุกประเภท ทั้งนี้ เป็นเพรำะ
ผู้ออกแบบภำษำคอมพิวเตอร์ได้อำศัยควำมก้ำวหน้ำในด้ำนอุปกรณ์ Hardware ซึ่งส่งผลให้ในภำพรวม 
กำรท ำงำนของซอฟต์แวร์ด้วยภำษำดังกล่ำวยังคงมีประสิทธิภำพสูง นอกจำกนี้ระบบปฏิบัติกำรของ
อุปกรณ์ Hardware จะถูกพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสำมำรถถูกน ำไปติดตั้งบนอุปกรณ์ 
Hardware ต่ำง ๆ ได้หลำกหลำยประเภท ตั้งแต่อุปกรณ์พกพำขนำดเล็กไปจนถึงเครื่องแม่ข่ำยขนำดใหญ่ 
 ๒.๓ วิวัฒนำกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ 
  ในปัจจุบันวิวัฒนำกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศได้ก้ำวสู่กำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูล 
(Data Science) หมำยถึง กำรน ำเอำควำมรู้จำกข้อมูลออกมำใช้ประโยชน์ ซึ่งเกิดจำกองค์ควำมรู้ ๓ หลัก คือ 
๑) Hacking Skill ได้แก่ ทักษะเกี่ยวกับ Computer Programing, Data Base และ Big data Technologies 
๒) Statistic & Math ได้แก่ ทักษะทำงด้ำนสถิติและคณิตศำสตร์ และ ๓) Domain Knowledge ได้แก ่
ทักษะเฉพำะของสำยวิชำชีพหรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
  ปัจจุบันจึงเกิดสำยงำนอำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ถ้ำเปรียบเทียบ 
“Big Data” เป็นน้ ำมันดิบ “Data Scientist” คือ วิศวกรปิโตรเลียมที่ค้นหำ และกลั่นกรอง  
องค์ควำมรู้จำกข้อมูลขนำดใหญ่ไปให้องค์กรประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินกิจกำร โดย “Data Scientist”
หรือ “นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล” ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงเชื่อมระหว่ำงโจทย์ของผู้บริหำรองค์กรกับข้อมูล
ที่มีอยู่ เพ่ือให้ได้มำซึ่งทำงออกท่ีมีประสิทธิภำพที่สุด จำกกำรน ำ Big Data มำท ำให้เป็น Information 
เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ให้เกิดเป็น Knowledge หรือควำมเข้ำใจ และตกผลึกเป็นองค์ควำมรู้ให้องค์กร 
น ำไปต่อยอด 
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 ๒.๔ กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) 
  กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) คือ สภำพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สำมำรถ 
สื่อสำรและเชื่อมต่อกันได้ผ่ำนโปรโตคอลกำรสื่อสำรทั้งแบบใช้สำยและไร้สำย สรรพสิ่งจะเชื่อมเข้ำสู่
อินเทอร์เน็ตและสำมำรถสื่อสำรกับอุปกรณ์โดยผ่ำนอินเทอร์เน็ต ท ำให้เกิดบริกำรอัจฉริยะที่จะช่วยให้
ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและควบคุม สั่งกำรสิ่งของต่ำง ๆ ได้จำกระยะไกลผ่ำนอินเทอร์เน็ต เพ่ิมอ ำนำจ 
ในกำรตัดสินใจที่รวดเร็วและมีควำมถูกต้องแม่นย ำสูง เทคโนโลยีที่ท ำให้ IoT เกิดขึ้นได้จริงและสร้ำง
ผลกระทบในวงกว้ำงได้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) อุปกรณ์ตรวจจับทุกประเภท (Sensor) 
๒) ระบบสมองกล (Smart Device) และ ๓) เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ประมวลผล (Cloud Computing 
และ Big Data Analytics)  
  ในอนำคต กองทัพอำกำศอำจใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีด้ำน IoT เพ่ือเป็น Sensor ขนำดเล็ก 
ที่มีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ และบริเวณแนวชำยแดน เพ่ือเป็น
ทำงเลือกในกำรตรวจจับและสะสมข้อมูล ส ำหรับกำรป้องกันทำงอำกำศและกำรป้องกันฐำนบิน 
 ๒.๕ เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบคลำวด์ (Cloud Computing) 
  คือ กำรที่เรำใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยำกรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร 
ผ่ำนอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถเลือกก ำลังกำรประมวลผล และจ ำนวนทรัพยำกร ได้ตำมควำมต้องกำร
ในกำรใช้งำน และให้เรำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลบน Cloud จำกที่ไหนก็ได้ มีรูปแบบกำรให้บริกำร 
๓ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๒.๕.๑ Infrastructure as a Service (IaaS) ได้แก่ กำรให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Infrastructure) และระบบกำรจัดเก็บข้อมูลขององค์กร (Storage)  
  ๒.๕.๒ Platform as a Service (PaaS) ได้แก่ กำรให้บริกำรด้ำน Platform ส ำหรับ 
ผู้ใช้งำน เช่น Developer ที่ท ำงำนด้ำน Software และ Application ต่ำง ๆ  
  ๒.๕.๓ Software as a Service (SaaS) ได้แก่ กำรให้บริกำรด้ำน Software และ Application 
ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต 
  ปัจจุบันนี้กล่ำวได้ว่ำ กองทัพอำกำศมีโครงกำรที่มีลักษณะเป็น Cloud Service อย่ำงเดียว
คือ e-Mail กองทัพอำกำศ ซ่ึงจัดอยู่ในประเภท SaaS จึงควรพิจำรณำจัดท ำบริกำรเหล่ำนี้ให้มำกขึ้น 
ทั้ง IaaS, PaaS และ SaaS 
 ๒.๖ เทคโนโลยี Big Data 
  Big Data คือ ข้อมูลขนำดใหญ่ที่มีโครงสร้ำง (Structured) และไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured) 
เช่น ข้อควำม รูปภำพ และวิดีโอ เป็นต้น มำท ำกำรประมวลวิเครำะห์ข้อมูลและน ำไปใช้ประโยชน์ 
  ปัจจุบันกองทัพอำกำศ มีระบบฐำนข้อมูลอยู่เป็นจ ำนวนมำก และมีข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บอยู่ใน
รูปแบบของฐำนข้อมูล แต่มีกำรตรวจพบได้และควำมส ำคัญสูงมำก ได้แก่ ข้อมูลกำรตรวจจับอำกำศยำน
ได้จำกสถำนีเรดำร์และเข้ำสู่กำรพิสูจน์ฝ่ำยในระบบ ACCS ซึ่งแต่ละวันมีจ ำนวนข้อมูลมหำศำล และ 
จัดอยู่ในกลุ่มข้อมูล Big Data ที่มีผลต่อกำรท ำงำนหลักของกำรใช้ก ำลังทำงอำกำศ ซึ่งในอนำคต
ข้ำงหน้ำเรำอำจจะน ำควำมรู้ด้ำน Data Analytic และ Data Science เพื่อน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ 
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 ๒.๗ ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
  ปัญญำประดิษฐ์ เป็นศำสตร์แขนงหนึ่งของวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำร
ท ำให้คอมพิวเตอร์มีควำมสำมำรถคล้ำยมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ 
ต่ำง ๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรคิดเองได้ หรือมีปัญญำนั่นเอง ปัญญำนี้
มนุษย์เป็นผู้สร้ำงให้คอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่ำ ปัญญำประดิษฐ์  
  ปัจจุบันในต่ำงประเทศ เริ่มมีกำรวิจัยและพัฒนำน ำปัญญำประดิษฐ์มำใช้กับระบบบัญชำกำร 
และควบคุมแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่กองทัพอำกำศจะต้องมีกำรวิจัยและพัฒนำต่อไปในอนำคตว่ำจะน ำ AI 
มำแทรกอยู่ในกระบวนกำรตัดสินตกลงใจในข้ันตอนใดของกำรใช้ก ำลังทำงอำกำศ 
 ๒.๘ ควำมจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) และควำมจริงเสริม (Augmented Reality : AR) 
  ๒.๘.๑ ควำมจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อจ ำลอง 
สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ทั้งจำกสภำพแวดล้อมจริง และจำกในจินตนำกำร ขึ้นมำด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่ได้จ ำลองเพียงภำพและเสียงเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงประสำทสัมผัสด้ำนอ่ืนด้วย โดยกำรใส่อุปกรณ์
น ำเข้ำ เช่น ถงุมือ เมำส์ เป็นต้น เพ่ือกำรรับรู้ถึงแรงป้อนกลับจำกกำรสัมผัสสิ่งต่ำง ๆ ในโลกเสมือนจริง 
ที่สร้ำงขึ้นโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยหำกสัมผัสเก้ำอ้ี จะต้องรับรู้ถึงมวลควำมแข็งของเก้ำอ้ี และ
อุณหภูมิของวัสดุ  
  ๒.๘.๒ ควำมจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เป็นเทคโนโลยีที่น ำภำพเสมือน 
ที่เป็นรูปแบบ ๓ มิติ จ ำลองเข้ำสู่โลกจริงผ่ำนกล้องและกำรประมวลผลที่จะน ำวัตถุมำทับซ้อน 
เข้ำเป็นภำพเดียวกัน เรำสำมำรถมองผ่ำนกล้องหรือจอภำพได้โดยตรง AR ได้ถูกน ำมำใช้กับห้องนักบิน 
ที่ใช้จอภำพในลักษณะ Head Up Display (HUD) ส่วน VR ได้น ำมำใช้กับระบบจ ำลอง (Simulator) 
เช่น กำรฝึกบินจ ำลอง (Flight Simulator) กำรฝึกต่อสู้อำกำศยำนจ ำลอง (Air Defense Simulator) 
เป็นต้น ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำ AR ร่วมกับ VR เรียกว่ำ ควำมจริงผสม (Mixed Reality) ซึ่งจะได้ 
สภำพแวดล้อมใหม่ที่ผู้ใช้สำมำรถมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุจริงและวัตถุเสมือนในสภำพแวดล้อมที่สร้ำงขึ้นนี้ได้ 
 ๒.๙ บล็อกเชน (Block Chain) 
  บล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีกำรเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่กระจำยข้อมูลไปหลำยที่ ไม่มีศูนย์กลำง
ทุก Block จะถูกสร้ำงขึ้นก็ต่อเมื่อมีหลำย Node ยอมรับและมีกำรตรวจสอบว่ำ Transaction นั้น 
ถูกต้อง กระบวนกำรนี้จึงถูกเรียกว่ำ “Distributed Ledger” ดังนั้นทุกคนในเครือข่ำยหรือในระบบ 
จะเก็บชุดข้อมูลชุดเดียวกัน (Decentralized) สำมำรถตรวจสอบกันได้ ท ำให้กำรเก็บข้อมูลแบบนี้มี 
ควำมโปร่งใส ปลอดภัยจำกกำรถูกแก้ไขข้อมูลมำกขึ้น สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในกำรท ำธุรกรรมทำง Online 
เนื่องจำกมีกำรน ำข้อมูลมำเก็บต่อกันเรื่อย ๆ เป็นบล็อก ๆ (Block) แล้วเอำมำต่อกันเป็นโซ่ (Chain) 
  ปัจจุบันทุกอุตสำหกรรมได้ถูกเทคโนโลยีของบล็อกเชนเข้ำมำ Disrupt เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำก 
มีกำรคำดกำรณ์ว่ำบล็อกเชนจะเข้ำมำทดแทนกำรใช้งำน Web Browser เพ่ือเรียกใช้อินเทอร์เน็ต 
เนื่องจำกบล็อกเชนสำมำรถส่งผ่ำนมูลค่ำ (Value) ได้อย่ำงปลอดภัยและสืบไปถึงจุดเริ่มต้นของ Value 
เหล่ำนั้นได้ ท ำให้กองทัพอำกำศต้องพิจำรณำว่ำ ระบบงำนใดของกองทัพอำกำศ ควรจะเริ่มประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น ระบบส่งก ำลังบ ำรุง โดยเฉพำะในสำยช่ำงอำกำศยำน สื่อสำรและสรรพำวุธ 
ที่เป็นระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุน หรือระบบฐำนข้อมูลเวชภัณฑ์ของโรงพยำบำล หรืออำจพิจำรณำ 
ใช้กับฐำนข้อมูลเชื้อเพลิง เป็นต้น 
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๓. ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
 ๓.๑ กำรพัฒนำระบบบัญชำกำรและควบคุมของกองทัพอำกำศให้มุ่งสู่กำรปฏิบัติกำรที่ใช้เครือข่ำย 
เป็นศูนย์กลำง ให้ด ำรงและรองรับข่ำยกำรติดต่อสื่อสำรทุกชนิดได้ เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง 
เพียงพอ สำมำรถใช้ตัดสินใจเชิงยุทธศำสตร์ และยุทธวิธีได้ทันต่อสถำนกำรณ์ อันน ำไปสู่กำรควบคุม
สถำนกำรณ์เบ็ดเสร็จ โดยด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันและทั่วถึงทั้งกองทัพอำกำศ 
  ๓.๑.๒ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) ให้เป็นโครงข่ำย 
พ้ืนฐำนส ำคัญที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง รองรับกำรเชื่องโยงข้อมูลทำงยุทธวิธี 
ระหว่ำงอำกำศยำนกับหน่วยบัญชำกำรและควบคุม และระหว่ำงหน่วยภำคพ้ืนด้วยกันเอง หรือกับ  
หน่วยบัญชำกำรและควบคุม ด้วยกำรรับ-ส่งข้อมูลสภำพกำรณ์ที่จ ำเป็นอย่ำงรวดเร็วทันเวลำจริง 
(Real Time) 
  ๓.๑.๓ กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้เป็นส่วนหนึ่งของก ำลังทำงอำกำศ 
ด้วยกำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศของกองทัพอำกำศให้มีควำมเชื่อมโยงทั้งระบบ (Total Integration) 
เพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ ดังนี้ 
   ๓.๑.๓.๑ มิติกำรบัญชำกำรและควบคุม เชื่อมโยงข้อมูลระดับยุทธศำสตร์ ยุทธกำร 
และยุทธวิธี 
    ๓.๑.๓.๒ มิติกำรสนับสนุนกำรรบ เชื่อมโยงข้อมูลระบบส่งก ำลังบ ำรุงไปสู่หน่วยก ำลังรบ 
    ๓.๑.๓.๓ มิติกำรบริหำรจัดกำร เชื่อมโยงข้อมูลผลกำรปฏิบัติภำรกิจของทุกส่วน
รำชกำรภำยในกองทัพอำกำศ 
 ๓.๒ กำรบูรณำกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน ทั้งทำงด้ำนกำยภำพ 
และตรรกะ เป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรใช้ประโยชน์สำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรเตรียมก ำลังและกำรใช้ก ำลังทำงอำกำศ อันเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
และเสริมสร้ำงก ำลังทำงอำกำศให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงสมบูรณ์ 
 ๓.๓ น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำพัฒนำให้กองทัพอำกำศเป็นองค์กรแห่ง 
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งสู่สังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge Based Society) 
 ๓.๔ น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกำรกองทัพอำกำศ และกำรบริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 



บทท่ี ๓ 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กองทัพอากาศ 
 
 

๑. การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 จากการประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๐ 
โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กองทัพอากาศได้คะแนน ๗๘.๖ จากคะแนนเฉลี่ย
ของกระทรวงกลาโหมอยู่ที่ ๕๓.๒ โดยผลการประเมิน ๖ ด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการปฏิบัติ 
ได้คะแนน ๘๑.๖ ด้านขีดความสามารถทางดิจิทัล ได้คะแนน ๙๓.๐ ด้านการให้บริการสาธารณะ 
ได้คะแนน ๖๕.๐ ด้านความชาญฉลาดของระบบส านักงาน ได้คะแนน ๗๒.๕ ด้านประสิทธิภาพ 
ของโครงสร้างพ้ืนฐานและการรักษาความปลอดภัย ได้คะแนน ๙๐.๘ ด้านการปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ชาญฉลาด ได้คะแนน ๖๕.๐ ตามภาพท่ี ๓-๑ 

 
ภาพที่ ๓-๑  การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๐ 

 นอกจากนี้ เพ่ือให้กองทัพอากาศมีการพัฒนาอยู่ในระดับเดียวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้มีข้อแนะน า
ให้กองทัพอากาศเร่งปรับปรุงในเรื่องต่อไปนี้ คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เช่น  Big Data Analytic/Predictive Analytic, IoT และ AI เป็นต้น หรือเทคโนโลยี 
ทีท่ันสมัยอื่น ๆ และเพ่ิมการให้บริการดิจิทัล 

๒. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กองทัพอากาศ 
 ๒.๑ จุดแข็ง (S-strengths : S) 
  ๒.๑.๑ โครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒.๑.๑.๑ มีการก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค 

คะแนนเฉลีย่ 78.6 
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    ๒.๑.๑.๒ ได้ก าหนดหลักการของการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
ให้อยู่ในแผนการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related Function) เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
    ๒.๑.๑.๓ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงให้ความส าคัญในการพัฒนากิจการด้านอวกาศ 
โดยให้ทุนการศึกษา และจัดหาเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ด้านอวกาศและดาวเทียม เพ่ือน ามาศึกษา วิจัย
และพัฒนาให้สามารถน ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกองทัพอากาศ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต 
    ๒.๑.๑.๔ ระบบโทรคมนาคม มีช่องสัญญาณเพียงพอรองรับการติดต่อสื่อสาร 
ทุกประเภทของกองทัพอากาศ มีความครอบคลุมสามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานส าคัญหรือที่ตั้ง
หน่วยงานหลักของกองทัพอากาศและมีความมั่นคงปลอดภัย 
    ๒.๑.๑.๕ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีเครือข่ายทั้งแบบสายและไร้สายครอบคลุม 
ไปยังหน่วยงานส าคัญของกองทัพอากาศ 
    ๒.๑.๑.๖ ศูนย์บริการสารสนเทศ 
      ๒.๑.๑.๖ (๑) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ณ ศคพ.สอ.ทอ.ท าหน้าที่เป็น 
ศูนย์บริการหลักให้บริการระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
ได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคงปลอดภัย และยังมีโครงการสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ 
แห่งใหม่ให้รองรับการให้บริการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตได้ 
      ๒.๑.๑.๖ (๒) มีการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลส ารองกรณีเกิดภัยพิบัติ 
กองทัพอากาศ 
  ๒.๑.๒ ระบบสารสนเทศ 
    ๒.๑.๒.๑ มีการจัดหาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ
ACCS และระบบ EWOS เป็นต้น 
    ๒.๑.๒.๒ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยบุคลากรของกองทัพอากาศ เช่น
ระบบประเมินสมรรถนะ และระบบควบคุมการใช้จ่ายกองทัพอากาศ (IBCS) เป็นต้น 
    ๒.๑.๒.๓ มีการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และ
โปรแกรมส านักงาน 
    ๒.๑.๒.๔ มีการพัฒนาระบบงานในการปฏิบัติงานเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน 
โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Open Source เช่น Joomla, Moodle และ WordPress เป็นต้น 
    ๒.๑.๒.๕ มีระบบงานของกองทัพอากาศที่สนับสนุนการท างานและปรับพฤติกรรม
การท างานในรูปแบบดิจิทัล 
  ๒.๑.๓ บุคลากร 
    ๒.๑.๓.๑ มีสายวิทยาการรับผิดชอบการบริหารก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่ชัดเจน 
    ๒.๑.๓.๒ ก าลังพลส่วนใหญ่มีศักยภาพ และทักษะขั้นพ้ืนฐานในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ รวมทั้งบางส่วนมีความสามารถด้าน
การพัฒนาระบบงานของหน่วยงานตนเอง  
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    ๒.๑.๓.๓ มีระบบการประเมินสมรรถนะของสายวิทยาการสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๒.๑.๓.๔ มีนโยบายผู้บัญชาการกองทัพอากาศในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ก าลังพล 
ของกองทัพอากาศ 
  ๒.๑.๔ การขับเคลื่อน 
    ๒.๑.๔.๑ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ผลักดัน และส่งเสริม
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ ทั้งฝ่ายอ านวยการ 
และหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย 
    ๒.๑.๔.๒ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศให้ความส าคัญในการประยุกต์ใช้ การพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ โดยมีการก าหนดแนวคิด แผนแม่บท
และคู่มือในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้การท างานของวิทยาการแต่ละด้าน 
    ๒.๑.๔.๓ กิจกรรมและงานส าคัญของกองทัพอากาศมีกรอบการด าเนินการที่เป็น
แผนแม่บทหรือแนวความคิดในการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกิจกรรมหรือ 
งานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๒.๑.๔.๔ มีระบบสารสนเทศที่หลากหลายและตอบสนองต่อการใช้งานช่วยผลักดัน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒ จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  ๒.๒.๑ โครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒.๒.๑.๑ ระบบโทรคมนาคม  
      ๒.๒.๑.๑ (๑) เครือข่ายโทรคมนาคมบางส่วนต้องพ่ึงพาเครือข่ายจาก
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งสถานีโทรคมนาคมพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกมีสภาพเก่าและช ารุด 
      ๒.๒.๑.๑ (๒) ยังไม่มีเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการช่องสัญญาณที่เป็น
แบบอัจฉริยะที่ก าหนดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ จึงยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรเครือข่าย
โทรคมนาคมได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 
      ๒.๒.๑.๑ (๓) การบริการจัดสรรความกว้างของช่องสัญญาณไม่เหมาะสม 
กับขนาดของข้อมูล รวมทั้งยังขาดการพัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบความเร็วสูงในบางพ้ืนที่ 
      ๒.๒.๑.๑ (๔) ระบบ Tactical Data Link (TDL) ยังไม่ครอบคลุม 
การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยบัญชาการและควบคุม กับอากาศยานหลัก เช่น ระบบ Link-16 เป็นต้น 
      ๒.๒.๑.๑ (๕) ยังไม่ได้เตรียมการรองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ 
ในอนาคต เช่น การใช้ IoT, Big Data และ AI รวมถึงระบบสื่อสารดาวเทียมในมิติอวกาศ เป็นต้น 
    ๒.๒.๑.๒ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
      ๒.๒.๑.๒ (๑) เครือข่ายการให้บริการยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะเครือข่ายไร้สาย  
      ๒.๒.๑.๒ (๒) ยังไม่มีเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการเครือข่ายที่เป็นแบบ 
อัจฉริยะ ที่ก าหนดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศได้ จึงยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรเครือข่ายได้
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
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      ๒.๒.๑.๒ (๓) ยังไม่ได้เตรียมการรองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต 
เช่น การใช้ IoT, Big Data และ AI รวมถึงระบบสื่อสารดาวเทียมในมิติอวกาศ เป็นต้น 
      ๒.๒.๑.๒ (๔) ยังไม่มี เครื่องมือ และมาตรการรองรับการรักษา 
ความปลอดภัยเครือข่าย ในการป้องกันการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกเข้าสู่ เครือข่ายภายใน
กองทัพอากาศ 
      ๒.๒.๑.๒ (๕) อุปกรณ์เครือข่ายช ารุดบ่อย และการจัดหาทดแทน 
ไม่ทันต่อความต้องการ รวมทั้งขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 
      ๒.๒.๑.๒ (๖) อุปกรณ์และเครือข่ายสารสนเทศ ยังไม่ได้เตรียมการ
รองรับการใช้งานในอนาคต เช่น การใช้ IoT, Big Data และ AI เป็นต้น รวมทั้งไม่รองรับ  
การติดต่อสื่อสารด้วยมาตรฐาน IPv6 ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารด้วยมาตรฐาน IPv4 
จะไม่รองรับการท างานในอนาคต 
    ๒.๒.๑.๓ ศูนย์บริการสารสนเทศ   
      ๒.๒.๑.๓ (๑) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ณ ศคพ.สอ.ทอ. ยังไม่ได้เตรียม 
การรองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เช่น การใช้ IoT, Big Data และ AI เป็นต้น รวมทั้ง 
ยังขาดการบริหารจัดการ และการจัดก าลังพลให้บริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
      ๒.๒.๑.๓ (๒) ยังไม่มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลส ารองกรณีเกิด
ภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.๒.๒ ระบบสารสนเทศ 
    ๒.๒.๒.๑ ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่สามารถน าเสนอข้อมูลในระดับที่มี 
การวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่มีระบบสารสนเทศที่มีขีดความสามารถในการท า Data Mining 
วิเคราะห์และพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต หรือเรียกว่า Business Intelligence (BI) ได ้
    ๒.๒.๒.๒ ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ยัง ไม่มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล  
ยังคงต้องน าเข้าข้อมูลซ้ าซ้อน ขาดการช าระข้อมูล (Cleansing Data) ให้มีความถูกต้อง ขาดการประกาศ 
ชุดข้อมูลของแต่ละระบบงานให้ระบบงานอ่ืนมาขอใช้ข้อมูลร่วมกัน ขาดการสนับสนุนข้อมูล และ  
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน 
    ๒.๒.๒.๓ ระบบสารสนเทศที่กองทัพอากาศได้จัดหามาใช้งานส่วนใหญ่ บุคลากร
กองทัพอากาศยังไม่มีความสามารถในการจัดการระบบด้วยตนเอง ยังคงต้องพ่ึงพาบุคลากรจากบริษัท
ภายนอกในการจัดการระบบ  
    ๒.๒.๒.๔ ขาดการรวบรวมจัดเก็บซอฟต์แวร์ และระบบงานลิขสิทธิ์ที่มีการจัดหา
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจ าเป็น 
    ๒.๒.๒.๕ มีการน าซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้ในกองทัพอากาศ 
    ๒.๒.๒.๖ ขาดการส่งเสริมและฝึกอบรมก าลังพลกองทัพอากาศ ให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น  ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ 
และระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมส านักงาน เป็นต้น 
    ๒.๒.๒.๗ ขาดการจัดท าโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้ เช่น
โปรแกรมบริหารโครงการ โปรแกรมบริหารจัดการพัสดุของหน่วยงาน เป็นต้น 
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    ๒.๒.๒.๘ ขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) ส าหรับใช้งาน 
ในลักษณะที่เป็น Software as a Services (SaaS) 
    ๒.๒.๒.๙ การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศยังไม่ได้มาตรฐาน 
  ๒.๒.๓ บุคลากร 
    ๒.๒.๓.๑ ขาดก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังไม่สามารถบรรจุก าลังพล 
ที่มีความสามารถลงในต าแหน่งที่เหมาะสมได้ เช่น ไม่มีเลขหมายความช านาญกองทัพอากาศ (ลชทอ.) 
หรือม ีลชทอ. แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
    ๒.๒.๓.๒ ขาดก าลังพลที่มคีวามสามารถด้านการพัฒนาระบบงาน ทั้งจ านวนและสังกัด 
    ๒.๒.๓.๓ ข้อจ ากัดในการเติบโตในสายงาน รวมทั้งยังขาดสิ่งตอบแทน และแรงจูงใจ 
ก าลังพลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 
อย่างต่อเนื่อง 
    ๒.๒.๓.๔ ยังไม่มีการส ารวจและประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Digital Literacy) ของข้าราชการกองทัพอากาศทุกคนว่าอยู่ในระดับใด จ านวนเท่าไหร่ และอยู่ที่ใดบ้าง 
    ๒.๒.๓.๕ การจัดหลักสูตรอบรมภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการและล้าสมัย 
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ 
    ๒.๒.๓.๖ ยังไม่มีแผนพัฒนาก าลังพลรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่น IoT, Big Data, AI, OFP และ Space เป็นต้น ท าให้ก าลังพลใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างจ ากัด 
  ๒.๒.๔ การขับเคลื่อน 
    ๒.๒.๔.๑ ขาดการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูล ท าให้ข้อมูลของกองทัพอากาศ 
ในปัจจุบันมีความซ้ าซ้อน ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย และไม่มีคุณภาพเพียงพอ 
    ๒.๒.๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศแบบส าเร็จรูป ท าให้ก าลังพลขาดทักษะ 
ทางด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ รวมทั้งมีการจ้างเหมาซ่อมบ ารุงที่ท า ให้ก าลังพลไม่มีทักษะใน 
การซ่อมบ ารุง และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบสารสนเทศ 
    ๒.๒.๔.๓ ขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ส าหรับใช้งานในลักษณะที่เป็น 
Software as a Services (SaaS) 
    ๒.๒.๔.๔ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ควรสามารถชี้น าการพัฒนาด้าน ICT
และแนะน าหน่วยงานภายในกองทัพอากาศให้วางแผนการพัฒนาด้าน ICT ของตนได้ในระยะยาว  
    ๒.๒.๔.๕ ขาดมาตรการกระตุ้นให้หน่วยเตรียมข้อมูลในลักษณะที่พร้อมให้
หน่วยงานอื่นน าไปใช้งานได้โดยง่าย 
    ๒.๒.๔.๖ ขาดมาตรการก าหนดให้หน่วยจัดหาหรือมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ต้องมีขั้นตอนการด าเนินการที่เป็นแบบอย่างเดียวกัน รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 
และพร้อมในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
    ๒.๒.๔.๗ ขาดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ 
การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น งานวิจัยด้าน IoT และ AI เป็นต้น รวมทั้งแนวความคิดการพัฒนา 
Distributed Database และ Smart Contract ด้วย Block Chain เป็นต้น 
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    ๒.๒.๔.๘ ขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการ และขาดกระบวนการที่ดี 
รวมทั้งมีระเบียบปฏิบัติที่ล้าสมัย ไม่เอ้ือต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
    ๒.๒.๔.๙ การจัดสรรงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ 
 ๒.๓ โอกาส (Opportunities : O) 
  ๒.๓.๑ โครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒.๓.๑.๑ ระบบโทรคมนาคม  
      ๒.๓.๑.๑ (๑) รัฐบาลจัดท าเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN) ให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
      ๒.๓.๑.๑ (๒) ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงาน มีโครงข่าย
โทรคมนาคมให้บริการ มีการแข่งขันด้านการให้บริการ ท าให้อัตราค่าบริการต่ าลงแต่การให้บริการดีขึ้น 
      ๒.๓.๑.๑ (๓) เทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคมมีขีดความสามารถมากขึ้น 
อุปกรณ์มีราคาถูกลง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลที่ลดการใช้ทรัพยากรลง 
และรองรับข้อมูลได้มากข้ึน 
      ๒.๓.๑.๑ (๔) รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาด้านอวกาศ 
    ๒.๓.๑.๒ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
      ๒.๓.๑.๒ (๑) เทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศมีขีดความสามารถมากขึ้น 
และมีราคาถูกลง 
      ๒.๓.๑.๒ (๒) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมีขีดความสามารถมากขึ้น
เช่น 5G และ Lora เป็นต้น 
      ๒.๓.๑.๒ (๓) ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานมีเครือข่าย 
ไร้สายให้บริการ มีการแข่งขันด้านการให้บริการ ท าให้อัตราค่าบริการต่ าลงแต่การให้บริการดีขึ้น 
    ๒.๓.๑.๓ ศูนย์บริการสารสนเทศ รัฐบาลจัดท า G-Cloud ให้บริการกับหน่วยงานราชการ 
  ๒.๓.๒ ระบบสารสนเทศ 
    ๒.๓.๒.๑ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการปฏิบัติงาน 
ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เช่น Big Data Analytic, AI และ Cloud 
Computing เป็นต้น โดยมีโปรแกรมและเครื่องมือการจัดการข้อมูล การน าเสนอข้อมูลที่ให้บริการ 
บนอินเทอร์เน็ตแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
    ๒.๓.๒.๒ รัฐบาลจัดท าระบบ mail go thai ให้บริการบุคลากรภาครัฐโดยไม่มี 
ค่าใช้จ่ายรัฐบาลจัดท ากรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (TH e-GIF) เป็นมาตรฐาน 
ให้หน่วยงานราชการน าไปใช้ 
    ๒.๓.๒.๓ รัฐบาลจัดระบบสารสนเทศให้บริการหน่วยงานภาครัฐใช้งาน เช่น GFMIS, 
e-Procurement, e-Bidding และการประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
    ๒.๓.๒.๔ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้มีต้นทุน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลดลง 
  ๒.๓.๓ บุคลากร  
    ๒.๓.๓.๑ บุคลากรในภาคเอกชนมีความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถจ้างในอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม 
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    ๒.๓.๓.๒ นโยบายของภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 
    ๒.๓.๓.๓ มีหลักสูตรออนไลน์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๒.๓.๔ การขับเคลื่อน 
    ๒.๓.๔.๑ รัฐบาลก าหนดวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ในการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
    ๒.๓.๔.๒ รัฐบาลมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน ตลอดจนก าหนด
ตัวชี้วัดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๒.๓.๔.๓ รัฐบาลมีมาตรฐาน กฎหมาย และแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากร 
    ๒.๓.๔.๔ รัฐบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตาม  
ผลการด าเนินงาน IPv6 ให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางพัฒนา 
    ๒.๓.๔.๕ รัฐบาลจัดท ากรอบการก ากับดแูลข้อมูล (Data Governance Framework)  
    ๒.๓.๔.๖ มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานภาครัฐ
ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ร.บ. 
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และ พ.ร.ฎ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
    ๒.๓.๔.๗ มี พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๕๘ และค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐต้องอ านวย
ความสะดวกผู้มาใช้บริการ และห้ามเรียกรับส าเนาเอกสารของทางราชการ 
    ๒.๓.๔.๘ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มากับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ 
    ๒.๓.๔.๙ รัฐบาลมีการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการออกแบบสถาปัตยกรรม
และนโยบายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) การใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล เวอร์ชัน ๖ (IPv6) และการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ 
 ๒.๔ ภัยคุกคาม (Threats : T) 
  ๒.๔.๑ โครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒.๔.๑.๑ ระบบโทรคมนาคม  
      ๒.๔.๑.๑ (๑) เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมถูกใช้เป็นช่องทาง 
ในการโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอก 
      ๒.๔.๑.๑ (๒) เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN) ไม่มีบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการ ท าให้ 
มีความไม่แน่นอนในขีดความสามารถการให้บริการ 
      ๒.๔.๑.๑ (๓) เทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคมมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ยากต่อการพยากรณ์ว่าเทคโนโลยีใดที่จะมีความเหมาะสมใช้งาน 
      ๒.๔.๑.๑ (๔) การพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกมากเกินไป ท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการใช้งานในอนาคต 
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    ๒.๔.๑.๒ ศูนย์บริการสารสนเทศแบบ G-Cloud ที่ให้บริการกับหน่วยงานราชการ 
ยังไม่มีบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการ ท าให้มีความไม่แน่นอนในขีดความสามารถการให้บริการ 
  ๒.๔.๒ ระบบสารสนเทศ 
    ๒.๔.๒.๑ ระบบ mail go thai ที่ให้บริการบุคลากรภาครัฐ ยังไม่มีบันทึกข้อตกลง
หรือสัญญาการให้บริการ ท าให้มีความไม่แน่นอนในขีดความสามารถการให้บริการ 
    ๒.๔.๒.๒ ภาครัฐไม่มีนโยบายการจัดท าโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส านักงาน 
หรือโปรแกรม Back Office แห่งชาติ ให้บริการหน่วยงานภาครัฐน าไปใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
    ๒.๔.๒.๓ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบันมีมากขึ้นและหลากหลาย เช่น ภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์ เป็นต้น 
    ๒.๔.๒.๔ ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
  ๒.๔.๓ บุคลากร 
    ๒.๔.๓.๑ บุคลากรที่มีความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
    ๒.๔.๓.๒ งบประมาณในการพัฒนาก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารได้รับอนุมัติในวงเงินที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี 
    ๒.๔.๓.๓ วุฒิหรือปริญญาบัตรจากภายนอกไม่เพียงพอต่อการท างานเฉพาะทาง
ภายในกองทัพอากาศ 
  ๒.๔.๔ การขับเคลื่อน 
    ๒.๔.๔.๑ รัฐบาลจัดท าแผนพัฒนาด้านดิจิทัลในภาพรวม แต่หน่วยงานภาครัฐ 
แต่ละหน่วยมีความแตกต่างทั้งภารกิจ ขนาด และที่ตั้งองค์กร ต้นแบบบางองค์กรไม่สามารถน าไปใช้งาน 
อีกองค์กรได ้
    ๒.๔.๔.๒ นโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐที่ประกาศ ขาดการติดตามประเมินผล 
    ๒.๔.๔.๓ นโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สนับสนุน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบฯ ด้วยตนเอง จึงขาดความยั่งยืน
ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขาดความต่อเนื่อง 
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 



บทท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ 

 
 
 เมื่อได้รวบรวมสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศ และน าเข้าสู่
กระบวนการการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis รวมทั้งได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบการยุทธ์ 
ดังภาพที่ ๔-๑ ร่วมก าหนดเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ
ที่จะน าไปพัฒนากองทัพอากาศต่อไป 

 
ภาพที่ ๔-๑  กระบวนการการออกแบบการยุทธ์ 

 โดยเป้าหมายยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ มุ่งที่จะ
พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นกองทัพอากาศที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF Organization and Management Modernization) 
ตามทียุ่ทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ก าหนด และจากผลการศึกษาวิเคราะห์จึงได้ยุทธศาสตร์พัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พัฒนา ๔ ด้าน ดังนี้ 
(รายละเอียดดังภาพที่ ๔-๒) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คุ้มค่า
และเพียงพอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นระบบที่ชาญฉลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ ๔-๒  ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้คุ้มค่าและเพียงพอ 
 ด าเนินการพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล ระบบตรวจจับ 
และอุปกรณ์ทุกประเภทที่จัดเป็นคอมพิวเตอร์ ให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย 
มีความพร้อมใช้งาน ครอบคลุมและเพียงพอ รองรับภารกิจหลักของกองทัพอากาศ ทั้งในมิติ 
ก าลังทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิตอิวกาศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มุ่งเน้นความคุ้มค่า ลดความซ้ าซ้อน 
และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 
  พัฒนาเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้มีความทันสมัย มีความแข็งแกร่ง มั่นคงปลอดภัย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ โดยให้มีขีดความสามารถท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ เครือข่ายมีความครอบคลุมหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น หน่วยงาน
ด้านกิจการอวกาศ 
  ๑.๑.๒ มีขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) รองรับระบบติดต่อสื่อสารทั้งด้านการยุทธ์ (CIS) 
และด้านการสนับสนุน (SIS) รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ในทุกมิต ิ
  ๑.๑.๓ มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายแบบอัจฉริยะ ก าหนดล าดับความส าคัญ 
เร่งด่วนการใช้งานของระบบสารสนเทศได้ 
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  ๑.๑.๔ สามารถรองรับการติดต่อสื่อสารด้วย IPv6 
  ๑.๑.๕ มีแผนงานและบริหารจัดการใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมของกองทัพอากาศ 
และเครือข่ายโทรคมนาคมของหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมในอนาคต และพิจารณา 
ความเหมาะสมเพื่อจัดท าเป็นแผนแม่บทระบบสื่อสารโทรคมนาคมกองทัพอากาศ 
 ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 
  พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีความแข็งแกร่ง มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่การปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ โดยให้มีขีดความสามารถท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ เครือข่ายมีความครอบคลุมหน่วยงานและพ้ืนที่ปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  ๑.๒.๒ มีขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) รองรับระบบสารสนเทศเพ่ือการยุทธ (CIS) และ 
เพ่ือการสนับสนุน (SIS) รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศในทุกมิติ 
ตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายแบบอัจฉริยะ ก าหนดล าดับความส าคัญเร่งด่วนการใช้งาน 
ของระบบสารสนเทศได้ 
  ๑.๒.๓ สามารถรองรับการติดต่อสื่อสารด้วย IPv6 
  ๑.๒.๔ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีการสือ่สารสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร
แบบไร้สาย เช่น เทคโนโลยี 5G เป็นต้น และพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือจัดท าเป็นแผนงานหรือ
โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  
 ๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ หน่วยงานซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ และ
ส่วนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกองทัพอากาศ 
  ๑.๓.๑ ก าหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการของศูนย์ข้อมูล
กองทัพอากาศ หน่วยงานซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งส่วน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว 
  ๑.๓.๒ ควบคุมการตั้งศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ หน่วยงานซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ และ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งส่วนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในลักษณะดังกล่าว โดยให้มีการใช้งานในลักษณะรวมการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและง่ายต่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  ๑.๓.๓ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลส ารองกรณีภัยพิบัติ (DR Site) เพ่ือให้ระบบงานที่ส าคัญของ
กองทัพอากาศ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถกู้ข้อมูลและระบบงานที่ส าคัญกลับคืนมา
ไดท้ันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนีใ้ห้พิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าด้วย 
  ๑.๓.๔ ศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศต้องมีขีดความสามารถการให้บริการในระดับ Tier III 
เป็นขั้นต่ า (ตามมาตรฐาน UPTIME INSTITUTE และ TIA-942) ซึ่งยังคงสามารถท างานอยู่ได้ 
ในขณะที่มีการจัดการซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนทดแทนในส่วนที่ต้องการ รวมทั้งสามารถให้บริการเครื่อง
แม่ข่ายแบบกลุ่มเมฆเพียงพอต่อความต้องการ มีปริมาณพ้ืนที่และเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลรองรับ 
การจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) 
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 ๑.๔ กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาระบบตรวจจับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  พัฒนาระบบตรวจจับ โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจจับแบบอัจฉริยะ อุปกรณ์ตรวจจับ 
ทุกประเภทให้เป็นแบบระบุ IP Address ได ้และพิจารณาน าเทคโนโลยี IoT มาสนับสนุน การติดตาม 
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานและการรักษาความปลอดภัย 
 ๑.๕ กลยุทธ์ที่ ๑.๕ จัดท าแผนความต้องการระยะยาว และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย
และเพียงพอ โดยการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบรวมการ เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง
จัดท าบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย 
 ๑.๖ กลยุทธ์ที่ ๑.๖ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอ โดยจะต้องจัด
ให้มีระบบ Firewall, IPS & IDS, IP Scan และ Log File Server ณ จุดที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ระหว่างระบบ หรือระหว่างหน่วยงาน 
  ๑.๖.๒ จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังเครือข่ายสารสนเทศ (Network Operation Center : NOC) 
  ๑.๖.๓ พัฒนาหรือปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศ และการเข้าถึง
พ้ืนที่ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีชั้นความลับ ให้สามารถก าหนดสิทธิของผู้เข้าใช้งาน ระบุและพิสูจน์ตัวตน 
รวมทั้งบันทึกประวัติในการเข้าถึงระบบ 
  ๑.๖.๔ พัฒนาหรือปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ ให้สามารถ
ตรวจจับ ป้องกันการบุกรุก รวบรวม วิเคราะห์เหตุการณ์ละเมิดการรักษาความปลอดภัย และรายงานผล
ที่เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ ์
  ๑.๖.๕ พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยให้ด าเนินการ 
ตามแผนแม่บทการปฏิบัติการไซเบอร์กองทัพอากาศ 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็น
ระบบที่ชาญฉลาด 
 ด าเนินการให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น Artificial Intelligence (AI), 
Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Thing (IoT) และ 
Machine Learning (ML) เป็นต้น กับระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศโดยเฉพาะระบบสารสนเทศ 
ที่มีความส าคัญ ให้มีขีดความสามารถที่เป็นระบบงานที่ชาญฉลาด (Smart IS) รวมทั้งบูรณาการข้อมูล
ข่าวสาร (Information Integration) ของแต่ละระบบงานให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
(Information Sharing) กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
 ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส าคัญของกองทัพอากาศ 
  สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส าคัญของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการยุทธ์ทั้งหมด และระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ก าลังพล งบประมาณ และส่งก าลังบ ารุง เป็นล าดับแรก และก ากับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บท และ/หรือ แนวความคิดการปฏิบัติของแต่ละระบบ ได้แก่ 
  ๒.๑.๑ ระบบสารสนเทศส าหรับระบบบัญชาการและควบคุม พัฒนาตามแผนแม่บท
ระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ 
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  ๒.๑.๒ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พัฒนาตามแผนแม่บทระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กองทัพอากาศ 
  ๒.๑.๓ ระบบสารสนเทศส าหรับงานอากาศยานไร้คนขับ (UAS) พัฒนาตามแนวความคิด
ในการปฏิบัติของอากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ 
  ๒.๑.๔ ระบบสารสนเทศส าหรับงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาตามแผนแม่บท
สงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ 
  ๒.๑.๕ ระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ (LMIS) พัฒนาตาม 
แผนแม่บทด้านส่งก าลังบ ารุงกองทัพอากาศ 
  ๒.๑.๖ ระบบจัดการองค์ความรู้กองทัพอากาศ (KMS) พัฒนาตามแผนแม่บทการขับเคลื่อน
กองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่กับระบบสารสนเทศที่ส าคัญ 
  ก าหนดระบบสารสนเทศที่ส าคัญของกองทัพอากาศ ท าการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา/
แผนงาน/โครงการ เพ่ือปรับปรุงระบบด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น Artificial Intelligence 
(AI), Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Thing (IoT) และ 
Machine Learning (ML) เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นระบบงานที่ชาญฉลาดมีขีดความสามารถ
ในการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีแม่นย า 
 ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศสู่ความเป็นมาตรฐาน 
  ๒.๓.๑ ระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบและมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
ตามมาตรฐานที่กองทัพอากาศก าหนด 
  ๒.๓.๒ ระบบสารสนเทศต้องสามารถรองรับการติดต่อสื่อสารด้วยมาตรฐาน IPv6 
 ๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๒.๔ สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมด้วยก าลังพลกองทัพอากาศและการใช้
โปรแกรมประเภท Open Source 
  ๒.๔.๑ สนับสนุนพัฒนาโปรแกรมทั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 
ทีพั่ฒนาโดยก าลังพลกองทัพอากาศ มาใช้งานทดแทนการจัดซื้อจัดหา 
  ๒.๔.๒ สนับสนุนการน าโปรแกรมประเภทบริหารงานภายในกองทัพอากาศที่พัฒนาโดย
หน่วยงานซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ มาใช้ให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนการพัฒนาโปรแกรม
ในลักษณะเดียวกัน 
  ๒.๔.๓ สนับสนุนการน าโปรแกรมส านักงานแบบ Open Source มาใช้งานให้เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือลดการจัดซื้อโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ 
 ๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการฝึกและศึกษา โดยพัฒนาระบบจ าลองยุทธ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการฝึก ระบบเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการความรู้ และระบบ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ๒.๖ กลยุทธ์ที่ ๒.๖ บูรณาการระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี Web Services 
  ๒.๖.๑ ระบบสารสนเทศต้องมีนักพัฒนาระบบ (Programmer/Developer) รับผิดชอบ 
ประจ าระบบงาน และต้องมีขีดความสามารถในการจัดท า Web Service ข้อมูลในระบบให้กับ
ระบบงานอ่ืนน าไปใช้งานได้ 
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  ๒.๖.๒ ระบบสารสนเทศต้องจัดท าค าอธิบายโครงสร้างของ Web Service ทั้งที่เป็น 
Web Services Description Language (WSDL) และ JavaScript Object Notation-Web Service 
Protocol (JSON-WSP) 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
 ด าเนินการพัฒนาก าลังพลกองทัพอากาศในภาพรวมให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล ตามนโยบายภาครัฐ 
รวมทั้งพัฒนาก าลังพลในสายวิทยาการสารสนเทศโดยเฉพาะนักพัฒนาระบบ ให้มีขีดความสามารถ
และปริมาณที่เพียงพอในการด ารงรักษาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศทั้งปวง ให้สามารถให้การบริการได้ตลอดเวลา 
 ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การพัฒนาก าลังพลกองทัพอากาศในภาพรวม 
  ๓.๑.๑ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับก าลังพลกองทัพอากาศในภาพรวมตามแนวทาง 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติงาน โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามบทบาทและลักษณะงานมีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการสร้างแนวความคิดที่ต้องท างานร่วมกัน (Collaboration) และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) ซึ่งกันและกัน 
  ๓.๑.๒ ก าหนดให้มกีารประเมินก าลังพลกองทัพอากาศ ในทักษะด้านดิจิทัล 
 ๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาก าลังพลในสายวิทยาการสารสนเทศ  
  จัดท าหลักสูตร และจัดการอบรมให้ความรู้ก าลังพลในสายวิทยาการสารสนเทศ ให้มี
ขีดความสามารถและปริมาณที่เพียงพอ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ผู้บริหารจัดการระบบ มี ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารเครือข่าย และกลุ่มผู้บริหาร
ฐานข้อมูล  
  ๓.๒.๒ นักพัฒนาระบบ มี ๓ กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มนักพัฒนาระดับโปรแกรมเมอร์ กลุ่มนักวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ และกลุ่มนักทดสอบระบบ  
  ๓.๒.๓ ผู้ให้ค าแนะน าทางเทคนิค มี ๒ กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มนักแก้ปัญหาสารสนเทศผ่านเครือข่าย 
(IT Help Desk) และกลุ่มผู้สนับสนุนทางเทคนิคสารสนเทศ (IT Support) เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหา 
ขั้นต้นทางเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว  
 ๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาก าลังพลคนพันธุ์ดิจิทัล 
  ๓.๓.๑ พัฒนาก าลังพลให้มีองค์ความรู้และขีดความสามารถการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการบนิ 
(Operational Flight Program : OFP) ของกองทัพอากาศ ในปริมาณเพียงพอและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก าลังพลที่ก าหนดในเอกสารแนวความคิดการปฏิบัติด้านซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ 
  ๓.๓.๒ พัฒนาก าลังพลให้มีองค์ความรู้ และขีดความสามารถการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่น Artificial Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Cyber Security, 
Internet of Thing (IoT) และ Machine Learning (ML) เป็นต้น เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ที่ส าคัญของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่แม่นย าในปริมาณท่ีเพียงพอ 
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 ๓.๔ กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาเครื่องมือส าหรับพัฒนาก าลังพลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  
  ๓.๔.๑ พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยให้ความส าคัญ
ต่ออุปกรณ์การเรียนรู้ทั้ง Hardware และ Software Tools ที่จ าเป็น 
  ๓.๔.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ใน
การฝึกอบรมก าลังพล 
  ๓.๔.๓ ให้มีระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และมีสาระเนื้อหา 
ในระบบที่มีปริมาณที่พอเพียง และมีความทันสมัย 
 ๓.๕ กลยุทธ์ที่ ๓.๕ ปรับปรุงแนวทางบริหารก าลังพลด้านดิจิทัล 
  ๓.๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรของ รร.นนก. โดยเพ่ิมวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนา 
ในมิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรของ รร.จอ.ยศ.ทอ. ให้รองรับสายวิทยาการสารสนเทศ 
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๕.๒ ปรับแนวทางการเติบโตในสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกองทัพอากาศ พร้อมก าหนดค่าตอบแทน สร้างแรงจูงใจตามผลการประเมินสมรรถนะการท างาน
แก่ก าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
  ๓.๕.๓ พิจารณาแนวทางการจ้างบุคลากรจากภายนอก ในสาขาวิทยาการที่ขาดแคลน
หรือมีความต้องการด าเนินการเป็นการเร่งด่วน 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
 ด าเนินการผลักดันนโยบาย ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและพอเพียง
สามารถหลอมรวมการท างานของกองทัพอากาศเสมือนเป็นองค์กรเดียว  
 ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๔.๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีเอกภาพ ทั้งในระดับกองทัพอากาศ และหน่วยขึ้นตรง  
  ๔.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยเพ่ือรองรับการบริหารก าลังพลและการเจริญเติบโต 
ในสายงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ นักพัฒนาระบบ นักวิจัย 
และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น  
  ๔.๑.๓ จดัท าแผนจัดตั้งหน่วย และก าหนดมาตรฐานให้กับหน่วยสนับสนุนและบริการ 
สารสนเทศ เช่น หน่วยงานซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกองทัพอากาศ ศูนย์สนับสนุน 
การใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ และศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เป็นต้น 
 ๔.๒ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้รองรับการปฏิบัติงานด้วยดิจิทัล 
  เร่งปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้รองรับการปฏิบัติงานด้วยดิจิทัล โดยการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวตน กระบวนการท างานและการบริการด้วยวิธีการ 
ทางดิจิทัล ให้ถือว่ามีผลถูกต้องโดยสมบูรณ์ 
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 ๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล  
  ๔.๓.๑ ก าหนดให้มีการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูล ตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูล 
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  ๔.๓.๒ ก าหนดให้ข้อมูลที่เกิดจากการจัดเก็บจากระบบงานทุกระบบงาน จากการบันทึกเข้าสู่ 
ระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพอากาศ ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองทัพอากาศ 
  ๔.๓.๓ ก าหนดให้หน่วยงานกองทัพอากาศทุกหน่วยงาน ต้องจัดท าพจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary) ในทุกระบบงานที่รับผิดชอบเผยแพร่สู่เว็บไซต์เครือข่ายภายในกองทัพอากาศ 
(Intranet ทอ.) 
  ๔.๓.๔ ก าหนดให้หน่วยงานกองทัพอากาศที่มีระบบงานของตนเอง ต้องสามารถจัดท า 
Web Service เพ่ือบริการการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานของหน่วยให้กับระบบงานอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาต 
  ๔.๓.๕ ก าหนดให้อ านาจการพิจารณาอนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานของแต่ละ
หน่วยงานภายในกองทัพอากาศ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กองทัพอากาศ 
  ๔.๓.๖ ก าหนดให้หน่วยที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ต้องจัดท าข้อตกลงการให้บริการข้อมูล
ระหว่างกัน 
 ๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๔.๔.๑ ก าหนดให้ระบบและอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการติดต่อสื่อสารภายในกองทัพอากาศ 
เป็น IPv6 โดยสมบูรณ์ 
  ๔.๔.๒ ก าหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
  ๔.๔.๓ ก าหนดมาตรฐานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมส านักงาน 
  ๔.๔.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์การน าอุปกรณ์ส่วนตัว (BYOD) มาใช้งานร่วมกับทรัพยากร 
ของกองทัพอากาศ 
 ๔.๕ กลยุทธ์ที่ ๔.๕ การขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
กระบวนการท างาน และการติดตามประเมินผล เพ่ือไปสู่องค์กรที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๔.๖ กลยุทธ์ที่ ๔.๖ จัดท าข้อตกลง ก าหนดคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานภายนอก ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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๕. โครงการ งาน และกิจกรรม  
ล าดับ โครงการ งานและกิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คุ้มค่าและเพียงพอ  
๑.๑ โครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม สอ.ทอ. 
๑.๒ โครงการด ารงขีดความสามารถระบบโทรคมนาคมกองทัพอากาศ สอ.ทอ. 
๑.๓ งานขอรับการสนับสนุนช่องสัญญาณโทรคมนาคมจากหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ สอ.ทอ. 
๑.๔ งานเช่าใช้ช่องสัญญาณโทรคมนาคมและเช่าใช้ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต จากหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ สอ.ทอ. 
๑.๕ โครงการพัฒนาข่ายสื่อสารความเร็วสูงแบบไร้สายของกองทัพอากาศ สอ.ทอ. 
๑.๖ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศกองทัพอากาศ สอ.ทอ. 
๑.๗ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ (RTAF Data Center) สอ.ทอ. 
๑.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ 

๑.๘.๑  แผนงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 
๑.๘.๒  แผนงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมตามอัตราจ่ายพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๘.๓  แผนงานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศกองทัพอากาศ 

 
ทสส.ทอ. 
ทสส.ทอ. 
ทสส.ทอ. 

๑.๙ โครงการพัฒนาสงครามไซเบอร์และการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ ทสส.ทอ. 
๑.๑๐ โครงการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมรองรับเทคโนโลยี loT และการบริหารจัดการเครือข่ายแบบอัจฉริยะ สอ.ทอ. 
๑.๑๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สายด้วยมาตรฐาน 5G ภายในอาคารส านักงาน และหน่วยงานกองทัพอากาศ สอ.ทอ. 
๑.๑๒ โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) ทสส.ทอ. 
๑.๑๓ โครงการพัฒนาหน่วยงานซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ทสส.ทอ. 
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ล าดับ โครงการ งานและกิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นระบบที่ชาญฉลาด  

๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ ในแผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทัพอากาศ 
๒.๑.๑  พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admin) 
๒.๑.๒  พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้านก าลังพลกองทัพอากาศ (HRIS) 
๒.๑.๓  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ (LMIS) 
๒.๑.๔  พัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายในกองทัพอากาศ (IBCS) 
๒.๑.๕  พัฒนาขีดความสามารถระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ ทอ. 
๒.๑.๖  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานด้านการเงินกองทัพอากาศ (FMIS) 
๒.๑.๗  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ (RTAF Mail) 
๒.๑.๘  ระบบเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
๒.๑.๙  พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
๒.๑.๑๐  เว็บไซต์กองทัพอากาศ 
๒.๑.๑๑  เว็บไซต์อินทราเน็ตกองทัพอากาศ 

 
 

สบ.ทอ. 
กพ.ทอ. 
กบ.ทอ. 
สปช.ทอ. 
สปช.ทอ. 
กง.ทอ. 
สอ.ทอ. 

ยศ.ทอ./นขต.ทอ. 
กพ.ทอ. 
สอ.ทอ. 
สอ.ทอ. 

๒.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (Air Defense) คปอ. 

๒.๓ โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ ขว.ทอ. 

๒.๔ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ คปอ. 

๒.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมแพทย์ทหารอากาศ พอ. 
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ล าดับ โครงการ งานและกิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 

๒.๖ โครงการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ส ารองไฟ ของกรมก าลังพลทหารอากาศ กพ.ทอ. 

๒.๗ การจัดหาระบบสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจด้านก าลังพล กพ.ทอ. 

๒.๘ โครงการปรับปรุงระบบงานภายในกองทัพอากาศ ทสส.ทอ. 

๒.๙ โครงการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ทสส.ทอ. 

๒.๑๐ โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการบิน (OFP) ของกองทัพอากาศ ทสส.ทอ. 

๒.๑๑ โครงการพัฒนาโปรแกรมส านักงาน Open Source ของกองทัพอากาศ ทสส.ทอ. 

๒.๑๒ โครงการระบบบูรณาการข้อมูลจากระบบการตรวจจับกับฐานข้อมูลข่าวกรองก่อนเข้าสู่ระบบบัญชาการและควบคุม ขว.ทอ. 

๒.๑๓ โครงการระบบฐานข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศเพ่ือการป้องกันที่ตั้ง ทอ. ขว.ทอ. 

๒.๑๔ โครงการระบบสารสนเทศข่าวกรองการรบ ขว.ทอ. 

๒.๑๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการฝึกและศึกษาด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย ขว.ทอ. 

๒.๑๖ โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือจ าลองยุทธ์ด้านการข่าว ขว.ทอ. 

๒.๑๗ โครงการระบบรวบรวมข่าวสารจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขว.ทอ. 

๒.๑๘ โครงการระบบแผนที่สถานการณ์ดิจิทัล ขว.ทอ. 

๒.๑๙ โครงการชุดข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศด้านความมั่นคง ขว.ทอ. 

๒.๒๐ โครงการระบบแลกเปลี่ยนข่าวสารประชาคมข่าวกรอง ขว.ทอ. 
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ล าดับ โครงการ งานและกิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  

๓.๑ งานปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทักษะด้านดิจิทัล และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ทสส.ทอ. 

๓.๒ โครงการศึกษาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับปริญญาโทในประเทศ และต่างประเทศ ทสส.ทอ. 

๓.๓ โครงการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ทสส.ทอ. 

๓.๔ โครงการศึกษาหลักสูตรด้านภูมิสารสนเทศ ทสส.ทอ./คปอ. 

๓.๕ โครงการประเมินความสามารถด้านทักษะดิจิทัลของก าลังพลกองทัพอากาศ กพ.ทอ./ทสส.ทอ. 

๓.๖ โครงการพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ทสส.ทอ. 

๓.๗ งานปรับปรุงหลักสูตรของ รร.นนก. และ รร.จอ.ยศ.ทอ. รร.นนก./ยศ.ทอ. 

๓.๘ งานบรรจุก าลังพลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ กพ.ทอ./ทสส.ทอ. 

๓.๙ งานปรับปรุงแนวทางการเจริญเติบโตสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กพ.ทอ./ทสส.ทอ./ยก.ทอ. 
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ล าดับ โครงการ งานและกิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง  

๔.๑ โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ ทสส.ทอ. 

๔.๒ โครงการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานประเมินตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทสส.ทอ. 

๔.๓ งานก าหนดมาตรฐานและความสามารถให้บริการของศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศและศูนย์ข้อมูลส ารองกรณีเกิดภัยพิบัติ
กองทัพอากาศ 

ทสส.ทอ./สอ.ทอ. 

๔.๔ งานก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทสส.ทอ./สอ.ทอ. 
๔.๕ งานปรับปรุง โครงสร้างและอัตรา 

๔.๕.๑  การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศทั้งอัตราปกติ และอัตราในระบบการใช้ก าลัง 
๔.๕.๒  การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบิน และ รร.การบิน 
๔.๕.๓  การจัดตั้งหน่วยงานซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ 

 
ทสส.ทอ./ยก.ทอ. 
ทสส.ทอ./ยก.ทอ. 
ทสส.ทอ./ยก.ทอ. 

๔.๖ งานปรับปรุงกระบวนการท างานไปสู่ดิจิทัล ทสส.ทอ. 
๔.๗ งานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและไซเบอร์กองทัพอากาศ 

๔.๗.๑  กิจกรรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
๔.๗.๒  กิจกรรมติดตามผลการประเมินและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศหน่วยขึ้นตรง  
         กองทัพอากาศ 
๔.๗.๓  กิจกรรมอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพอากาศ 
๔.๗.๔  กิจกรรมอบรมการจัดท าแผนประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
๔.๗.๕  กิจกรรมการติดตามผลการจัดท าแผนประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
๔.๗.๖  กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมเข้ารหัส RTAF Encryption 
๔.๗.๗  กิจกรรมการแข่งขัน Cyber Operations Contest 

 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
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 ๔.๗.๘  กิจกรรมสนับสนุนการทดสอบการใช้ก าลังกองทัพอากาศในมิติไซเบอร์ 

๔.๗.๙  กิจกรรมการฝึกการปฏิบัติการทางไซเบอร์แบบเป็นหน่วยระดับกองทัพไทย 
๔.๗.๑๐  กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางไซเบอร์ในระดับกองทัพอากาศ และ ระดับกองทัพไทย 
๔.๗.๑๑  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับนักเรียนทหาร-ต ารวจของศูนย์ไซเบอร์ทหาร 
๔.๗.๑๒  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับกองทัพไทย 
๔.๗.๑๓  กิจกรรมการประชุมประชาคมไซเบอร์ 
๔.๗.๑๔  กิจกรรมการอบรมสัมมนาด้านไซเบอร์ในประเทศและต่างประเทศ 
๔.๗.๑๕  กิจกรรมการประชุมไซเบอร์กองทัพอาเซียน 
๔.๗.๑๖  กิจกรรมการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ (Cyber FTX) ในการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) 
๔.๗.๑๗  กิจกรรมการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ระหว่างกองทัพอากาศไทย 
            และกองทัพอากาศสหรัฐฯ (Cyber Subject Matter Expert Exchange : Cyber SMEE) 
๔.๗.๑๘  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสหรัฐฯ เพ่ือพัฒนาระบบ 
            จ าลองยุทธ์ทางไซเบอร์ 
๔.๗.๑๙  กิจกรรมการประชุม Cyber Defense Working Group (CDWG) ระหว่างไทย-สหรัฐฯ 

ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 
 
ทสส.ทอ./ศซบ.ทอ. 

๔.๘ กิจกรรมอื่น ๆ 
๔.๘.๑  กิจกรรมจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๘.๒  กิจกรรมจัดการสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
๔.๘.๓  กิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๘.๔  กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๘.๕  กิจกรรมการตรวจเยี่ยมฝ่ายอ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๘.๖  กิจกรรมการตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
๔.๘.๗  การจัดท าข้อตกลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ 

 
ทสส.ทอ. 
ทสส.ทอ. 
ทสส.ทอ. 
ทสส.ทอ. 
ทสส.ทอ. 
ทสส.ทอ. 
ทสส.ทอ. 
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๖. การบริหารจัดการ 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงแนวทาง นโยบายเป้าหมายของ
โครงการ กิจกรรม มาตรฐาน ก าลังพล และการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนเกิดการบูรณาการ และมี
การด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ โดยมี เสนาธิการทหารอากาศ 
เป็นประธานกรรมการ รวมถึงท าหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of 
Information Officer : CIO) ของกองทัพอากาศ โดยมีกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ ท าหน้าที่ ในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในเชิงนโยบาย ได้แก ่
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทกองทัพอากาศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ และมาตรฐานที่กองทัพอากาศก าหนด 
 การน าแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ เป็นความรับผิดชอบของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารทหารอากาศ ในการบริหารจัดการ และการควบคุมก ากับดูแล แผนงาน/โครงการ/งาน 
และกิจกรรม และต้องรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  
 ทั้งนี้ ก าหนดให้ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศเป็นหน่วยปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการรักษา 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
ของกองทัพอากาศ เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานปกติ 

๗. การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/งานและกิจกรรม ที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทนี้ 
และให้กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ควบคุมและก ากับดูแล ให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รายงานสถานภาพ ปัญหา
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ รวมทั้งศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการรักษา 
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารกองทัพอากาศ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน าเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศต่อไป 
 การรายงาน การติดตามและประเมินผลจะวัดจากค่าตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ มีดังนี ้
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อันดับ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้คุ้มค่าและ
เพียงพอ 

๑. ร้อยละความพร้อมใช้งานของเครือข่ายโทรคมนาคม/
เครือข่ายสารสนเทศ  

๒. ร้อยละความพร้อมใช้งานศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ 
หน่วยสนับสนุนและบริการสารสนเทศ  

๓. ร้อยละความครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานของเครือข่าย
โทรคมนาคมเครือข่ายสารสนเทศ  

๔. ร้อยละครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ สามารถรองรับ
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

๕. มีระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศท่ีเข้มแข็งและ
ปลอดภัย 

๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้เป็นระบบที่ชาญฉลาด 
  

๑. ร้อยละระบบงานของกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถ
ให้บริการ Web Service 

๒. ร้อยละระบบงานที่ส าคัญของกองทัพอากาศที่มี 
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์พยากรณ์ท่ีแม่นย า 
หลังการด าเนินการไปแล้ว ๓ ปี 

๓. ร้อยละระบบงานของกองทัพอากาศที่ให้บริการรองรับ 
IPv6 โดยก าหนดเกณฑ์และระยะเวลาที่ชัดเจน  

๔. ระดับความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหม่ 

๕. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
และฐานข้อมูลของแต่ละระบบงานให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านยุทธการ ให้ใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

๓ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
  

๑. ร้อยละก าลังพล กองทัพอากาศในรอบปี ที่เข้ารับและมี
ผลการทดสอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

๒. จ านวนก าลังพลในรอบปีที่ ส่งเข้ารับการศึกษาอบรมด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ Artificial Intelligence (AI), 
Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Cyber Security, 
Internet of Thing (IoT) และ Machine Learning (ML)  

๓. จ านวนก าลังพลระดับปฏิบัติงานทุกระดับ มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
ไม่กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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อันดับ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

  ๔. ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการกอง หรือผู้ที่ท างาน
ทางด้านนโยบายตระหนักรู้ถึงความส าคัญและ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึง
กระตุ้นและผลักดันข้าราชการ ก าลังพลกองทัพอากาศ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การด าเนินงานให้มีความทันสมัย โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 

๕. จ านวนก าลังพลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารมีขีดความสามารถและมีปริมาณเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงาน  

๖. จ านวนเครื่องมือส าหรับใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

๔ ขับเคลื่อนไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง 
 

๑. ความก้าวหน้าการจัดหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เป็นเอกภาพ 

๒. ความก้าวหน้าจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการทางดิจิทัล ให้มีผล
สมบูรณ์เช่นเดียวกับวิธีการเดิม 

๓. ความก้าวหน้าในการก ากับดูแลข้อมูลตามกรอบการก ากับ
ดูแลข้อมูล (ของ สพร.) 

๔. ระดับความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน
และการให้บริการก าลังพลกองทัพอากาศ (Work and 
Service Process Redesign) 

๕. ระดับความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
ขององค์กร (Organizational Operation Perform)  

 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ออกแบบ และก าหนดรายละเอียด  
ในการประเมินผลการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรายงานผล
การประเมินให้ผู้บัญชาการทหารอากาศทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพ่ือน ามาวางแผนในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ นั้น สามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง ทั้งนี้ 
ได้เลือกใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งมีกรอบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ 
จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  
 
 

 
จุดแข็ง (Strength) 

  
จุดอ่อน (Weakness) 

 
โอกาส (Opportunity) 

 
อุปสรรค (Threat) 

      ภาพแสดงกรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 ๑.๑ การรวบรวมข้อมูล 
  วางแผนก าหนดแหล่งและประเภทของข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์
SWOT Analysis โดยหลังจากก าหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ว ขั้นตอนต่อไป ได้แก่
การก าหนดแหล่งและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกรอบในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ องค์ประกอบ
ส าคัญของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศในปัจจุบันซึ่งเป็นปัจจัย
ภายใน สามารถวิเคราะห์และออกแบบตามกระบวนการของวิศวกรรมระบบ (Systems Engineering 
Processes) สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ก าลังพล โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านองค์การ โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ 
  ๑.๑.๒ การเชื่อมโยง ได้แก่ เทคโนโลยีเครือข่าย และเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย 
  ๑.๑.๓ ขีดความสามารถ ได้แก่ การพัฒนาก าลังพล ทักษะคอมพิวเตอร์และข้อมูล การวิจัย
และพัฒนาความรู้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การปฏิบัติการไซเบอร์ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชาการและควบคุม
ระบบงานสารสนเทศและระบบตรวจจับ/หน่วยปฏิบัติ 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 
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  ๑.๑.๔ การบูรณาการ ได้แก่ การบูรณาการในแนวตั้ง การบูรณาการในแนวนอน กระบวนการ 
ท างาน การประสานงาน และการบริหาร 
  การก าหนดแหล่งและประเภทของข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์
SWOT Analysis เพ่ือการจัดท าแผนแม่บทฯ ดังแสดงตามตาราง ดังนี้ 

ประเภทของข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ระบบเรดาร์/ระบบโทรคมนาคม/ระบบอุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์/ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ/ระบบวิทยุ/ 
ระบบโทรศัพท์ 

สอ.ทอ. 

ระบบสารสนเทศส าหรับการบรหิารงานด้านก าลังพลกองทัพอากาศ 
(HRIS) 

กพ.ทอ. 

ระบบสารสนเทศด้านส่งก าลังบ ารุงกองทัพอากาศ (LMIS) กบ.ทอ. 
ระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายในกองทัพอากาศ 
(IBCS) 

สปช.ทอ. 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานด้านการเงินกองทัพอากาศ
(FMIS) 

กง.ทอ. 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admin) สบ.ทอ. 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศปก.ทอ. (AFOC Mail) ศปก.ทอ. 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ (RTAF Mail) สอ.ทอ. 
เว็บไซต์กองทัพอากาศ/เว็บไซต์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทสส.ทอ., สอ.ทอ. และ นขต.ทอ. 
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และระบบส ารองกู้คืนข้อมูล สอ.ทอ. 
ระบบบูรณาการข้อมูลและระบบบัญชาการและควบคุม 
ของกองทัพอากาศ 

ศปก.ทอ. 

ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS) คปอ. 
ระบบข้อมูลบัญชาการและควบคุม (CCIS) คปอ. 
ระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพ้ืน (GBAD) คปอ. 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) คปอ. 
ระบบภูมิสารสนเทศข่าวกรอง (Geo-Int) ขว.ทอ. 
ระบบบริการข่าวอากาศเพ่ือการบิน (AWSS) คปอ. 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ขว.ทอ. 
ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (VDL VTC) สอ.ทอ. 
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ขว.ทอ. 
อุปกรณส์งครามอิเล็กทรอนิกส์ ทสส.ทอ., สอ.ทอ. และฝูงบินต่าง ๆ 
อุปกรณ์สงครามไซเบอร์ ทสส.ทอ. และ สอ.ทอ. 



ก - ๓ 
  

ประเภทของข้อมูล แหล่งข้อมูล 

หน่วยโทรคมนาคมของกองทัพอากาศ สอ.ทอ. 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพอากาศ สอ.ทอ. 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทในทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง นกข.กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ

แผนแม่บท 
แนวความคิดในการพัฒนา (COD) ที่เก่ียวข้อง ทสส.ทอ. 

ตารางแสดงแหล่งและประเภทของข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

 ๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และ 
ระดมความคิดเห็นเพ่ือร่างแผนแม่บท โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ 
ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญผู้แทนหน่วย
ดังกล่าวที่มีประสบการณ์ตรงในการท างานหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมการหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการประชุม โดยใช้แบบสอบถามข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สะท้อนจากความคิดเห็น 
ของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารกองทัพอากาศโดยใช้เทคนิค Six Thinking Hats เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมแต่ละด้าน 
แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลปัจจัยด้านต่าง ๆ ตามแนวทาง SWOT Analysis 
 ๑.๓ ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
  เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลตามกรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ว จึงได้ 
คัดเลือกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศมาวิเคราะห์
โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกันตามล าดับ 
 ๑.๔ ก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแล้ว หลังจากนั้นเป็นขั้นตอน 
การก าหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๕ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  โดยการก าหนดกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือสามารถสื่อสารและเผยแพร่
ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานระดับย่อย และเป็นกรอบแนวทาง  
ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๖ การประเมินและติดตามผล 
  เป็นการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ทั้งนี้ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด   
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๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทัพอากาศ 
 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ได้ก าหนดขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๒ ครั้ง
ได้แก่ ครั้งที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพอากาศให้
ทันสมัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ โดย
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน ๔๒ คน และครั้งที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กองทัพอากาศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 ๒.๑ จุดแข็ง (S-Strength) 
  ๒.๑.๑ มีนโยบายและยุทธศาสตร์กองทัพที่ชัดเจน เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่ส าคัญ (S1) 
  ๒.๑.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน (S2) 
  ๒.๑.๓ มีการจัดหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยขึ้นตรง 
กองทัพอากาศ (S3) 
  ๒.๑.๔ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล และอ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตลอดจนมีการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกองทัพอากาศ 
และของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (S4) 
  ๒.๑.๕ มีการจัดท าหลักสูตรพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ส าคัญให้กับก าลังพลอย่างต่อเนื่อง (S5) 
  ๒.๑.๖ มีความพร้อมด้านข้อมูลที่จะด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือช่วยให้การสืบค้น 
และเข้าถึงข้อมูลเป็นไปโดยง่าย (S6) 
  ๒.๑.๗ ก าลังพลมีความพร้อมและความตื่นตัวในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ (S7) 
 ๒.๒ จุดอ่อน (W-Weakness) 
  ๒.๒.๑ โครงสร้างการจัดของกองทัพอากาศในปัจจุบันมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน 
ท าให้การด าเนินการในบางเรื่องขาดความชัดเจน มีความซ้ าซ้อนและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (W1) 
  ๒.๒.๒ ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ ยังขาดการบูรณาการข้อมูลและแยกการด าเนินการ 
(W2)  
  ๒.๒.๓ ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานที่ส าคัญระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (W3) 
  ๒.๒.๔ การบริหารจัดการก าลังพลที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการ ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ก าลังพลมีขีดความสามารถการปฏิบัติหน้าที่ในระดับปานกลาง คือ
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สามารถติดตาม/เฝ้าดู และแก้ไขปัญหาของระบบที่ได้ก าหนดวิธีการแก้ไขไว้ล่วงหน้า มีเพียงส่วนน้อย
เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้ในเชิงลึก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉิน รวมถึง
สามารถพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้ึนใหม่ได้ (W4) 
  ๒.๒.๕ จุดอ่อนในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (W5) 
  ๒.๒.๖ การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ยังมีมาตรฐานที่หลากหลาย บางส่วน
จ้างพัฒนาจากบริษัทภายนอก ท าให้มีความล าบากในการพัฒนาต่อยอดระบบงาน หรือใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงาน ในขณะที่ความต้องการของผู้ใช้งาน เทคโนโลยี และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (W6) 
  ๒.๒.๗ กระบวนการท างานบางอย่างมีความล่าช้า เนื่องจากข้อจ ากัดของระบบงานสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้อง (W7) 
  ๒.๒.๘ ขาดก าลังพลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงานกับระบบงานสารสนเทศ 
ที่ส าคัญบางส่วน (W8) 
  ๒.๒.๙ ระบบงานสารสนเทศที่ส าคัญบางส่วน ไมต่อบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน (W9) 
  ๒.๒.๑๐ ขาดการน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในหน่วยงาน ท าให้ขาด
ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (W10) 
  ๒.๒.๑๑  ขาดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนางานด้านข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ 
และการลาดตระเวน รวมถึงการบูรณาการข้อมูลจากระบบตรวจจับ (W11) 
  ๒.๒.๑๒  เครือข่ายสารสนเทศใช้งานมานาน อยู่ในสภาพเก่า ท าให้ไม่รองรับกับปริมาณ
ความต้องการในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (W12) 
  ๒.๒.๑๓  การด าเนินงานบางอย่างอาศัยบุคลากรภายนอกในการด าเนินการ ท าให้ขาด
ความเข้าใจและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง รวมถึงท าให้ขาด
การพัฒนาก าลังพลของกองทัพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (W13) 
 ๒.๓ โอกาส (O-Opportunity)    
  ๒.๓.๑ รัฐบาลสนับสนุนให้ภาครัฐมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามภารกิจและการให้บริการประชาชน (O1) 
  ๒.๓.๒ หน่วยงานกองทัพอากาศ มีการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร จึงสามารถน ามาพัฒนาต่อยอด เพ่ือลดต้นทุนด าเนินการและเป็นการพึ่งพาตนเอง (O2) 
  ๒.๓.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถรองรับ 
ความต้องการในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศได้โดยง่าย (O3) 
 ๒.๔ ภัยคุกคาม (T-Threat) 
  ๒.๔.๑ สถานการณ์ภัยคุกคามของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
และมีความซับซอ้นมากยิ่งขึ้น (T1) 
  ๒.๔.๒ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการโจมตีในระดับรัฐต่อรัฐ
องค์กรต่อองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือ หรือขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
ของฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความม่ันคงมักตกเป็นเป้าหมายส าคัญในการถูกโจมตี (T2) 
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  ๒.๔.๓ การบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สร้างความสับสน ขัดแย้ง และเข้าใจผิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหาร (T3) 
  ๒.๔.๔ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้การพัฒนาไม่สอดคล้องตามแผนแม่บทที่วางแผนไว้ 
(T4) 
  ๒.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีความล้าสมัย 
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T5) 
  ๒.๔.๖ กฎ ระเบียบ และมาตรการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบงานบางส่วน 
(T6) 

๓. สรุปผล TOWS Matrix 
 หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคแล้ว คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศได้คัดเลือกข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกองทัพอากาศ โดยใช้ตาราง TOWS Matrix  
 ในการน าเทคนิค TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเป็นคู่ ได้แก่ โอกาสกับจุดแข็ง โอกาสกับจุดอ่อน อุปสรรคกับจุดแข็ง อุปสรรคกับจุดอ่อนจาก
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละคู่ตามท่ีกล่าวมาสามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ๔ ประเภท
ได้แก่ 
 ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) เกิดจากการน าข้อมูลการประเมินจุดแข็งและโอกาสมา
พิจารณาร่วมกัน 
 ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) เกิดจากการน าข้อมูลการประเมินจุดแข็งและอุปสรรค
มาพิจารณาร่วมกัน 
 ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO) เกิดจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน 
 ๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) เกิดจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน 
 ทั้งนี้ สามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของกองทัพอากาศดังแสดงตามตาราง ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก 
- การเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล (S1 +   
  S2 + S5 + S7 + O1 + O2 + O3) 
- การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (S1 +  
  S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + O1 +  
  O2 + O3) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 
- การพัฒนาการบริหารจัดการและการ 
  ให้บริการของหน่วยงาน (W1 + W2 + W3  
  + W4 + W6 + W8 + W11 + O1) 
- การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ (W5 + W7 + W8 + W9 +  
  W10 + O1 + O2 + O3) 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + T5) 
- การพัฒนาด้านไซเบอร์ (S1 + S2 + S4 +  
  S5 + T1 + T2 + T3 + T5) 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรับ 
- การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  (W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 +  
  W7 + T1 + T2 + T3 + T4 + T5) 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของกองทัพอากาศ 

๔. การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร ์
 จากการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ผ่านมา
สามารถอธิบายได้ดังนี้  
 ๔.๑ การเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล (S1 + S2 + S5 + S7 + O1 + O2 + O3) 
  ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อใช้เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางอย่างสมบูรณ ์โดยให้พัฒนาเจ้าหน้าที่สายวิทยาการของกองทัพอากาศ ให้มีขีดความสามารถ
ในการใช้งาน ซ่อมบ ารุง ปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์ของการบัญชาการและควบคุมจึงก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล 
 ๔.๒ การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + O1 + O2 + O3) 
  จากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลประกอบกับ
โอกาสที่รัฐบาลสนับสนุนให้ภาครัฐมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจและการให้บริการประชาชน จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในเรื่องของการขับเคลื่อน
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้กองทัพอากาศสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเต็มในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ก าลังพล และทรัพยากรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนากองทัพอากาศไปสู่การเป็นกองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส 
อุปสรรค 
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สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) 
ได้อย่างแท้จริง บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด  
 ๔.๓ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (S1 + S2 + S3 + O1 + O2) 
  แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม  
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ก าหนดให้ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชา 
ระดับสูงของกองทัพอากาศ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงก าหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในเรื่องของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.๔ การพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงาน (W1 + W2 + W3 + W4 + 
W6 + W8 + W11 + O1) 
  จากจุดอ่อนของการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นเรื่องของโครงสร้างการจัดของกองทัพอากาศ
ในปัจจุบันมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน ท าให้การด าเนินการในบางเรื่องขาดความชัดเจน 
มีความซ้ าซ้อนและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ ยังขาดการบูรณาการ 
ข้อมูลและแยกการด าเนินการ ขาดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงาน การบริหาร 
จัดการก าลังพลที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการ ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
งานด้านเอกสารและการจัดเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานกระดาษท าให้มีความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
ประกอบกับโอกาสที่รัฐบาลสนับสนุนให้ภาครัฐมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามภารกิจและการให้บริการประชาชน จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข ได้แก่ การพัฒนา 
โครงสร้างการจัดหน่วย และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มาตรฐาน 
 ๔.๕ การพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + T5) 
  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง กองทัพอากาศมีนโยบายและยุทธศาสตร์กองทัพที่ชัดเจน เกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความส าคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล และอ านวยการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนมีการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารระดับสูงของกองทัพอากาศและของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ประกอบกับมีภัยคุกคาม
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีความล้าสมัยเร็ว 
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน ได้แก่ การพัฒนาและด ารงสภาพ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.๖  การพัฒนาด้านไซเบอร์ (S1 + S2 + S4 + S5 + T1 + T2 + T3 + T5) 
  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง กองทัพอากาศมีนโยบายและยุทธศาสตร์กองทัพที่ชัดเจน เกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความส าคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล และอ านวยการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนมีการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารระดับสูงของกองทัพอากาศ และของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รวมถึงมีการจัดท า 
หลักสูตรพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับก าลังพล
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีภัยคุกคามในเรื่องของสถานการณ์ภัยคุกคามของโลกเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเร็ว เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการโจมตีในระดับรัฐต่อรัฐ องค์กรต่อองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าลาย  
ความน่าเชื่อถือ หรือขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะหน่วยงาน  
ด้านความมั่นคงมักตกเป็นเป้าหมายส าคัญในการถูกโจมตี มีการบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
สร้างความสับสน ขัดแย้ง และเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน ได้แก่ การพัฒนาด้านไซเบอร์ 
 ๔.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ (W1 + W2 + 
W3 + W4 + W5 + W6 + W7 + T1 + T2 + T3 + T4 + T5) 
  การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่เป็นภาคี สามารถลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้า 
ต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มาจากมิติไซเบอร์ เป็นการเปิดช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพอากาศกับสาธารณะ ลดการบิดเบือนความเข้าใจผิดของประชาชน 
ที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ที่ช่วยในการปฏิบัติงานในมิติไซเบอร์ของ
กองทัพอากาศโดยใช้งบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครือข่าย 



ผนวก ข 
แนวคิดและเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกองทัพอากาศ 
 
 

๑. แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ 
 ๑.๑ ยึดกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ๑.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ 
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางรองรับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กองทัพอากาศ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๖๘๐) 
 ๑.๓ เป็นแผนที่เข้าใจง่ายและน าไปปฏิบัติได้จริง โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
และตัวชี้วัด ให้มีความชัดเจนและเจาะจงในทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง และให้มีความเชื่อมโยงกัน 
 ๑.๔ ยกระดับสู่การบูรณาการข้อมูลข่าวสารของทุกระบบงานที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ 
แบบ โดยก าหนดให้เป็นประเด็นส าคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน 

๒. เป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ 
 ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย สามารถรองรับ 
ภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 ๒.๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถ 
ตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ พัฒนาก าลังพลทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม 
 ๒.๔ ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มาตรฐาน ให้มีความทันสมัย 
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

๓. แนวความคิดในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
 แนวความคิดในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ 
ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับภารกิจ/พันธกิจอย่างเป็นระบบ เพ่ือออกแบบการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการด าเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก าหนดไว้  
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ภาพแสดง Enterprise Architecture 

 ในขณะเดียวกัน ได้ใช้แนวความคิดในเรื่องขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติ มาใช้ในการแยกแยะองค์ประกอบ  
เพ่ือจะได้ใช้ในการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน โดยประยุกต์ให้เข้ากับ
แนวความคิดในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางที่ก าหนดปัจจัยความส าเร็จในการน าไปสู่
การปฏิบัติไว้ ๔ ปัจจัย คือ เทคโนโลยี บุคลากร กระบวนการ และการจัดองค์กร จากนั้นได้น ามา
จัดเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาใหม่ โดยแยกองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีเป็น ๒ ส่วน คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และข้อมูลสารสนเทศ (Information) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการยกระดับความส าคัญข้อมูล
สารสนเทศ ส าหรับองค์ประกอบด้านบุคลากรยังคงเหมือนเดิม ส่วนในเรื่องการจัดองค์กรและกระบวนการ 
ได้จัดรวมเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

 
ภาพแสดงองค์ประกอบในการพิจารณา 
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๔. การออกแบบระบบในภาพรวม (Conceptual Design) 
 เนื่องจากการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบันมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพ โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือการขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) กับการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล้มเหลวของการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในองค์กรตามมา ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยราคาแพง แต่ใช้งานได้ไม่เต็ม 
ประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกับภารกิจ ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ชองหน่วย รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความซับซ้อนเกินความจ าเป็น ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบระบบในภาพรวม โดยมี 
แนวคิดในการพัฒนาดังนี้ 
 ๔.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย 
เครือข่ายสารสนเทศ (Network) ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology Site) 
ศูนย์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Site) ระบบตรวจจับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 
 

 

 
ภาพแสดงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของกองทัพอากาศ 
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  ๔.๑.๑  การพัฒนาเครือข่ายกองทัพอากาศ 
 

 
ภาพแสดงสถานภาพเครือข่ายในปัจจุบัน (Current System) 

   การพัฒนาเครือข่ายกองทัพอากาศจะต้องมีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงทุกเครือข่ายหลัก 
ของกองทัพอากาศ ทั้งเครือข่ายด้านการรบ (Combat Network) และเครือข่ายด้านการสนับสนุนการรบ 
(Support Network) ให้มีความแข็งแกร่ง (Robustness) ความเสถียร (Stability) ความเพียงพอ 
ต่อความต้องการ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความรวดเร็ว (Speed) ความปลอดภัย 
(Security) และความทันสมัย (Update) โดยครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ รองรับการพัฒนาการบัญชาการ 
และควบคุมแบบ Multi-node Redundant รวมทั้งการบูรณาการระบบตรวจจับและระบบป้องกัน 
ทางอากาศกับการบัญชาการและควบคุม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ที่มีมาตรฐาน 
สากลและสามารถเชื่อมโยงยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศได้ทุกประเภท รวมถึงสามารถเชื่อมโยง 
กับหน่วยนอกกองทัพอากาศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบ
การบริหารจัดการเครือข่ายประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบระดับคุณภาพการบริหารช่องสัญญาณ
โทรคมนาคมได้ ระบบเครือข่ายมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา มีความจุช่องสัญญาณเพียงพอ
เพ่ือรองรับปริมาณการสื่อสารข้อมูลด้านยุทธการในอนาคต มีเครื่องมือบริหารจัดการช่องทางสื่อสาร
ส าหรับระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ เพ่ือจัดล าดับความเร่งด่วน และความส าคัญของแต่ระบบงานได้ 
เครือข่ายกองทัพอากาศ ประกอบด้วย 
   ๔.๑.๑.๑ เครือข่าย WAN มีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
     ๔.๑.๑.๑ (๑) จัดให้มีการออกแบบเครือข่าย (Re-Design Network) ให้ 
เป็นมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงในลักษณะเป็นข่าย (Mesh) สามารถบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับมาตรฐานการเชื่อมโยงด้วย IPv6 เป็นอย่างต่ า สามารถติดต่อ 
เครือข่ายโปรแกรม Cloud ได ้
     ๔.๑.๑.๑ (๒) จัดให้มีระบบการซ่อมบ ารุงเพ่ือสนับสนุนให้ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมสามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจ และมีความปลอดภัยในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เช่น ระบบสื่อสัญญาณ ระบบสลับเส้นทางและจัดช่องสัญญาณ ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 
โทรคมนาคม และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น โดยจะต้องสามารถบูรณาการ 
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เชื่อมต่อกันได้ทุกระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งการการซ่อมบ ารุงโครงข่ายระบบสื่อสาร 
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้เอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐด าเนินการแทนได้ 
แต่ต้องมีบุคลากรของกองทัพอากาศก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องบริหารจัดการการใช้งานด้วยบุคลากร 
ของกองทัพอากาศ เท่านั้น 
     ๔.๑.๑.๑ (๓) จัดให้มีระบบเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติ งานของ
กองทัพอากาศ ทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด โดยให้เชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลาผ่านระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของกองทัพอากาศ หรือระบบส ารองท่ีจัดเตรียมไว้แล้ว 
     ๔.๑.๑.๑ (๔) เครือข่ายสารสนเทศด้านยุทธการ ต้องเป็นระบบปิด และห้าม 
ต่อเชื่อมเข้ากับระบบอื่นใดโดยเด็ดขาด และต้องมีระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่เข้มแข็ง 
     ๔.๑.๑.๑ (๕) เครือข่ายด้านสนับสนุนให้เป็นเครือข่ายเปิดที่ให้บริการแก่ 
ทุกหน่วยงาน โดยมีระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่เข้มแข็ง 
 

   

ภาพแสดงมาตรฐานการออกแบบเครือข่าย 

   ๔.๑.๑.๒ เครือข่าย LAN/Wireless LAN มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     ๔.๑.๑.๒ (๑) จัดให้มีการออกแบบเครือข่าย (Re-Design Network) ให้เป็น
มาตรฐานสามารถบริหารจัดการเครือข่าย LAN/Wireless LAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้มี
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (Centralized) และให้รองรับมาตรฐานการเชื่อมโยงด้วย IPv6 
     ๔.๑.๑.๒ (๒) จัดให้มีเครือข่าย LAN ครอบคลุมพ้ืนทีภ่ายในอาคารส านักงาน 
ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด 
     ๔.๑.๑.๒ (๓) จัดให้มีเครือข่าย Wireless LAN ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด 
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ภาพแสดงระบบเครือข่ายสารสนเทศกองทัพอากาศท่ีต้องการ 

  ๔.๑.๒ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ 

 
ภาพแสดงสถานภาพศูนย์ข้อมูลของกองทัพอากาศ 

   ๔.๑.๒.๑ มีขีดความสามารถในระดับ Tier III : Concurrently Maintainable หมายถึง 
ศูนย์ข้อมูลที่สามารถท างานอยู่ได้ในขณะที่มีการจัดการซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนทดแทนในส่วนที่ต้องการ 
ด้านจ านวนอุปกรณโ์ดยระบบที่มีชุดส ารอง (N+R) ได้แก่ Generator, UPS, IT cooling, UPS cooling 
ด้านการส่งจ่ายโดยระบบส่งจ่ายมีเส้นทางส ารองที่ไม่ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths) 
ซึ่งอาจส ารองในสถานะ Inactive ก็ได้ ด้าน Engine generator ต้องเป็นแบบ Continuous Rating 
รวมทั้งมีระบบการส ารองข้อมูล และมี Data Center ส ารอง สามารถกู้คืนการให้บริการได้ภายใน 
๒๔ ชั่วโมง 
   ๔.๑.๒.๒ มีระบบบริการและบริหารฐานข้อมูลด้วยระบบกลุ่มเมฆ เพ่ือให้การบริการต่าง ๆ 
รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา 
   ๔.๑.๒.๓ มีระบบบริหารจัดการสิทธิแบบอัจฉริยะ สามารถจัดการสิทธิใช้งานระบบ
สารสนเทศ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย ให้ขึ้นอยู่กับต าแหน่งหรือหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
และให้บริการขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามประวัติการใช้งานของแต่ละบุคคล 
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   ๔.๑.๒.๔ มีแอปพลิเคชันพื้นฐานที่เป็น Open Source ให้บริการแก่ทุกหน่วยขึ้นตรง 
กองทัพอากาศ ได้แก่ การบริการ Web Hosting ทั้งเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เว็บไซต์ส าหรับ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเว็บไซต์การจัดการความรู้ รวมถึงแอปพลิเคชันประเภทโปรแกรม
ส านักงาน  
   ๔.๑.๒.๕ มีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันแบบที่มีลิขสิทธิ์แจกจ่ายให้ ข้าราชการกองทัพอากาศ 
ตามความจ าเป็นใช้งาน 
   ๔.๑.๒.๖ จัดให้มีบริการแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook และ Line ของ 
กองทัพอากาศ เป็นต้น 
   ๔.๑.๒.๗ ศึกษาแนวทางและเตรียมความพร้อมของเครือข่ายภายในกองทัพอากาศ 
ในการเตรียมการให้บริการแอปพลิเคชัน ประเภทโปรแกรมส านักงานในรูปแบบการให้บริการแบบ 
เครือข่าย 

 
ภาพแสดงการก าหนดโซนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 

 
ภาพแสดงศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศท่ีต้องการ 
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  ๔.๑.๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ๔.๑.๓.๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยเฉพาะ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านักงานให้มีการจัดหาเท่าที่จ าเป็นและเป็นการจัดหาแบบรวมการ 
    ๔.๑.๓.๒ สนับสนุนการน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งาน (Bring Your Own Device : BYOD) 
บนเครือข่ายกองทัพอากาศ โดยการงดการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั่วไป 
ศึกษาแนวทางจัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สิทธิข้าราชการกองทัพอากาศ 
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในราคาถูก เช่น ลดราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยอาจพ่วง
เงื่อนไขใหจ้ ากัดสิทธิคนละ ๑ สิทธิในรอบระยะเวลา ๓ ปี เป็นต้น 
    ๔.๑.๓.๓ ให้มีการน าระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) เข้ามาช่วย 
ปรับปรุงระบบ PC ของผู้ใช้งาน โดยแทนที่จะต้องซื้อ Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้งานเป็น 
PC แต่ละเครื่องส าหรับผู้ใช้งานแต่ละคน โดยที่ผู้ใช้งานแต่ละคนต่างก็ไม่ได้ใช้งานประสิทธิภาพของ  
Hardware เหล่านั้นอย่างเต็มที่ตลอดเวลา จึงได้น าแนวคิดลดจ านวนของ Hardware ลง และเพิ่ม 
ความคุ้มค่าในการใช้งาน Hardware เหล่านั้นให้มากขึ้น โดยเฉพาะระบบงานที่มีข้อมูลชั้นความลับ 
และต้องการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง 
  ๔.๑.๔ การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ 
    ๔.๑.๔.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพเรดาร์ป้องกันทางอากาศ เรดาร์ควบคุมจราจร
ทางอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศให้มีความทันสมัย และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์ร่วมกับเหล่าทัพ 
    ๔.๑.๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพกล้องติดตั้งภาคพ้ืนตรวจจับเป้าหมาย และบูรณาการ
เชื่อมระบบกัน 
    ๔.๑.๔.๓ พัฒนาระบบตรวจจับของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุน 
งานด้านการดักรับสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๑.๔.๔ พัฒนาระบบตรวจจับของระบบสงครามไซเบอร์ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล
ด้านไซเบอร์ ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอก 
  ๔.๑.๕ การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 
   ๔.๑.๕.๑ ให้มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System) พร้อม 
ศูนย์ปฏิบัติการ โดยมีขีดความสามารถในการด าเนินการ ดังนี้ 
     ๔.๑.๕.๑ (๑) การจัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย 
     ๔.๑.๕.๑ (๒) การจัดการคุณสมบัติของอุปกรณ์ของเครือข่าย 
     ๔.๑.๕.๑ (๓) การจัดการรูปแบบของเครือข่าย 
     ๔.๑.๕.๑ (๔) การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย 
     ๔.๑.๕.๑ (๕) การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย 
   ๔.๑.๕.๒ จัดให้มีระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกเครือข่ายพร้อมห้องปฏิบัติการ 
   ๔.๑.๕.๓ จัดให้มีระบบป้องกันไวรัส และมัลแวร์ (Anti-Virus/Malware System) 
   ๔.๑.๕.๔ จัดให้มรีะบบรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพ (Physical Security System) 
   ๔.๑.๕.๕ จัดให้มรีะบบตรวจพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานแบบหลายองค์ประกอบ (Multi-Factor 
User Authentication) 
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   ๔.๑.๕.๖ จัดให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย 
เครือข่าย (Security Information/Event Management : SIEM)  
 ๔.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบสารสนเทศ 
  มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operation System) เพ่ือใช้
ในระบบงานด้านยุทธการของกองทัพอากาศ ด้วยบุคลากรของกองทัพอากาศ หรือการพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนของประเทศเป็นหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการยุทธ
และระบบสารสนเทศด้านการสนับสนุนด้วยบุคลากรของกองทัพอากาศ หรือการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ/ภาคเอกชน เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง ส าหรับระบบงาน 
ที่จัดหามาจากต่างประเทศ การจัดหาอากาศยาน ระบบอาวุธ หรือระบบอื่นใด ให้มีการส่งมอบ 
Source Code และตัว Complier เพ่ือให้พร้อมที่จะท าการพัฒนาต่อยอดได้ด้วยก าลังพลของกองทัพอากาศ 
โดยมุ่งที่การก้าวสู่การปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) และจะต้องมีการปรับแนวคิด 
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกองทัพอากาศรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูล 
ระบบสารสนเทศที่มีใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกองทัพอากาศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่ส าคัญของ กองทัพอากาศ 
ให้เป็นระบบงานอัจฉริยะ (Artificial Intelligence) ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน เช่น 
การใช้ Cloud Computing, Big Data Analytic, Internet of Things และ Open Data เป็นต้น 
ต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยพัฒนาในรูปแบบ 
Web Base Application 
  ๔.๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบหรือหน่วยงาน
ได้ ภายใต้ Web Services/XML-based Protocols 
  ๔.๒.๓ จัดการสิทธิในการเข้าถึงระบบในลักษณะ Single Sign On (SSO) โดยการ Log in 
ครั้งเดียว สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศได้ทุกระบบตามสิทธิ์ที่ได้รับ 
  ๔.๒.๔ จัดหาเครื่องมือในระบบที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ทุกระบบงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ รวมทั้งรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง เช่น การท า 
Big Data Analytic เป็นต้น 
  ๔.๒.๕ น า Big Data มาประมวลผลและใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์หรือพยากรณ์  
โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์ประเภท Smart Machine ในการสื่อสารข้อมูลแบบ Real Time 
  ๔.๒.๖ มีการเชื่อมโยงและสามารถน าข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กองทัพอากาศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทั่วไปให้เป็นระบบงานอัจฉริยะ  
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ภาพแสดงระบบสารสนเทศกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

 ๔.๓ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านการบุคลาการ 
  ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กองทัพอากาศ จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีขีดความสามารถในลักษณะ Cross-Functional และ 
Multi-Disciplined รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการรบชั้นสูง มีความเข้าใจ  
ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิยม และแนวคิดในการปฏิบัติภารกิจของ  
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และนอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศแล้ว จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้นยศและต าแหน่งให้รองรับการท างาน  
ในยุคปัจจุบันตามแนวทาง ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ การเตรียมการด้านบุคลากรให้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามแนวทางภาครัฐ 
ประกอบด้วย  
    ๔.๓.๑.๑ กลุ่มทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) 
    ๔.๓.๑.๒ กลุ่มทักษะด้านกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานการจัดการดิจิทัล (Digital 
Governance, Standard and Compliance Skill Set) 
    ๔.๓.๑.๓ กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital 
Technology Skill Set) 
    ๔.๓.๑.๔ กลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการดิจิทัลเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพ (Digital Process and Service Design and Assurance Skill Set) 
    ๕.๓.๑.๕ กลุ่มทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ (Project and Strategic 
Management Skill Set) 



ข - ๑๑ 

 

    ๔.๓.๑.๖ กลุม่ทักษะด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set) 
    ๔.๓.๑.๗ กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation 
Skill Set) 
  ๔.๓.๒ ในส่วนการจัดกลุ่มบุคลากรของกองทัพอากาศ มีการจัดกลุ่มบุคลากรที่เป็น Non-IT 
และกลุ่มบุคลากร IT โดยที่การพัฒนาทักษะเฉพาะที่กองทัพอากาศต้องการ และทักษะด้านดิจิทัลของ
ภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
    ๔.๓.๒.๑ กลุ่มบุคลากร Non-IT 
      ๔.๓.๒.๑ (๑) ระดับผู้บริหาร จัดท าแนวทางพัฒนาผู้บริหารให้มีความเข้าใจ 
และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร และเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
      ๔.๓.๒.๑ (๒) ระดับฝ่ายอ านวยการ พัฒนาผู้ท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ
ให้มีความเข้าใจ และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร 
ที ่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
      ๔.๓.๒.๑ (๓) ระดับปฏิบัติงานทั่วไป ก าหนดทักษะการใช้งานสารสนเทศ 
เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมส านักงาน และการใช้งานเว็บไซต์เพ่ือค้นหาข้อมูลสนับสนุน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นทักษะพ้ืนฐานเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ และให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional Military Education : PME) ของกองทัพอากาศ 
หรือปรับย้ายเข้ารับต าแหน่งหรือยศสูงขึ้นต้องผ่านเกณฑ์ทักษะด้านสารสนเทศตามที่ก าหนด 
    ๔.๓.๒.๒ กลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ 
กลุ่มผู้บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management) กลุ่มผู้บริหารจัดการเครือข่าย (Network 
Administrator) และกลุ่มนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (System Analysis & Programmer) ต้อง 
จัดให้มีการพัฒนาและบริหารจัดการ ดังนี้ 
      ๔.๓.๒.๒ (๑) การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ให้เป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ เช่น ทักษะ 
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking), 
ทักษะด้านการออกแบบกระบวนการ (Design Process Thinking) และทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ 
เป็นต้น ทั้งนี้ให้วิเคราะห์ความต้องการหลักสูตรในสาขาท่ีกองทัพอากาศขาดแคลน และมีความต้องการ 
องค์ความรู้ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ  
ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ
การศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี 
      ๔.๓.๒.๒ (๒) การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านดิจิทัล (Digital Specialists) ในสาขาที่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้และทักษะใน
ระดับมาตรฐานสากล 
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      ๔.๓.๒.๒ (๓) มีการเจริญเติบโตสายงานสารสนเทศตามเส้นทางอาชีพ 
      ๔.๓.๒.๒ (๔) มีการจ้าง Outsources ในต าแหน่งที่ต้องอาศัยทักษะ
ในทางเทคนิคชั้นสูง เป็นบุคลากรที่ไม่จ าเป็นต้องเติบโตตามสายงาน 
      ๔.๓.๒.๒ (๕) จัด ให้มี หน่ วยงานส าหรับ เป็ นศูนย์ รวมบุ คลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่สามารถเติบโตตามสายงานได้แต่ยังมีความรู้ความสามารถ ให้ค าปรึกษา 
หรือพัฒนาระบบงานของกองทัพอากาศได้ 
 ๔.๔ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านการขับเคลื่อน 
  ๔.๔.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรา งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้สอดคล้องกับภารกิจ และมีความเหมาะสม 
  ๔.๔.๒ จัดท าต าแหน่งในสายวิทยาการให้มีความชัดเจน และเป็นเอกภาพ เพ่ือประสิทธิภาพ 
ในการบริหารก าลังพล 
  ๔.๔.๓ จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้หน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ มีการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๔.๔.๔ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีความทันสมัย 
  ๔.๔.๕ พัฒนากระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

๕. แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 จากการออกแบบระบบโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องสถาปัตยกรรมองค์กร และแนวความคิด
ในการออกแบบการยุทธ์ ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนา 

 
ภาพแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 จากนั้น น าไปพัฒนาเป็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพอากาศ 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาก าลังพล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง 



ผนวก ค 
อภิธานศัพท์ 

 
 

AI Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ 
CIS Combat Information System ระบบสารสนเทศเพ่ือการยุทธ 

CONOPs Concept of Operations แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ 
EIS Executive Information System ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บังคับบัญชา

ระดับสูง 
EW Electronic Warfare การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

GFMIS Government Fiscal Management 
System 

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

GIN Government Information Network ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ 

GIS Geographic Information System ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ICSS Integrated Communication 

Switching System 
ระบบชุมสายรวมการติดต่อสื่อสาร 

ICT Information and Communication 
Technology 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ISP Internet Service Provider ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
IT Information Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ 

LMIS Logistics Management 
Information System 

ระบบสารสนเทศด้านส่งก าลังบ ารุง
กองทัพอากาศ  

MIS Management Information System ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
NCO Network Centric Operation การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  
NCW Network Centric Warfare สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
SIS Support Information System ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน 
TDL Tactical Data Link ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธ ี
UAV Unmanned Aerial Vehicle อากาศยานไร้คนขับ 
VDL Video Down Link ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพจากอากาศสู่พื้น 
VTC Video Tele-Conference ระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ 
WAN Wide Area Network ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง 
Wi-Fi Wireless Fidelity เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย 
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