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ค าน า 

 ด้วยนโยบำยของรัฐบำลได้เร่งรัดให้หน่วยงำนของภำครัฐจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ โดยได้ตรำเป็น
กฎหมำย คือ พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ แสดงให้เห็น 
ถึงควำมส ำคัญของข้อมูลเป็นอย่ำงมำก สอดคล้องกับแนวโน้มกำรบริหำรองค์กรในปัจจุบันของรัฐบำล ที่จะเน้น
กำรน ำข้อมูลมำใช้ประกอบในกำรจัดท ำกลยุทธ์หรือวำงยุทธศำสตร์องค์กร มีกำรน ำข้อมูลทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกมำวิเครำะห์ประมวลผลแบบ Big Data Analytic รวมถึงพัฒนำระบบกำรท ำงำนไปสู่ระบบอัจฉริยะ 
(กำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หรือ AI)  
 ธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) เป็นกระบวนกำรจัดกำรข้อมูลแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐำน 
ขั้นกำรน ำไปใช้ประโยชน์ จนถึงขั้นกำรท ำลำย บนพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ธรรมำภิบำลข้อมูลจึงมีควำม
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรพัฒนำระบบงำน กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรข้อมูล 
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ตลอดจนกำรวิเครำะห์ข้อมูลชั้นสูง ในส่วนของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) หรือ สพร. ได้จัดท ำเอกสำร กรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Framework) ให้หน่วยงำนภำครัฐได้ใช้เป็นแนวทำง (เอกสำรฉบับดังกล่ำวได้แจกจ่ำยให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
ก่อนจะมีกำรบังคับใช้ พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒  
ซ่ึงขณะนั้นได้นิยำมค ำว่ำ Data Governance คือ กำรก ำกับดูแลข้อมูล) หลังจำกได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว คณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล  
ได้ออกประกำศ เรื่อง ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ โดยเนื้อหำภำยในยังคงก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเช่นเดียวกับ
เอกสำรกำรก ำกับดูแลข้อมูล ซึ่งได้กล่ำวถึงกรอบแนวทำง (Framework) ให้หน่วยงำนภำครัฐน ำไปประยุกต์ใช้
โดยจะต้องศึกษำและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน 
 กองทัพอำกำศจึงได้จัดท ำเอกสำร แนวทำงปฏิบัติธรรมำภิบำลข้อมูล กองทัพอำกำศ ขึ้นเพ่ือหน่วยงำน
ภำยในกองทัพอำกำศได้ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในทำงเดียวกันน ำไปสู่ควำมเป็นมำตรฐำนในด้ำนต่ำง  ๆ ได้แก่ 
มำตรฐำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ มำตรฐำนกำรเชื่อมโยงข้อมูล มำตรฐำนกำรจัดท ำคลังข้อมูล มำตรฐำนกำรจัดท ำ 
ข้อมูลขนำดใหญ่ และมำตรฐำนอ่ืน ๆ ในล ำดับต่อไป อย่ำงไรก็ตำมเอกสำรฉบับนี้เป็นองค์ประกอบเบื้องต้น 
ในกำรด ำเนินกำรด้ำนธรรมำภิบำลข้อมูล ซึ่งเมื่อด ำเนินกำรไประยะหนึ่ง จึงจะก่อให้เกิดวงรอบในกำรด ำเนินกำร
ทบทวนปรับปรุงแนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับสภำพปัจจุบัน และเมื่อมีกำรปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
จะท ำให้เอกสำร แนวทำงปฏิบัติธรรมำภิบำลข้อมูล กองทัพอำกำศ พัฒนำไปสู่ควำมเป็นมำตรฐำนและ 
เป็นระเบียบใช้งำนในกองทัพอำกำศต่อไปได้ 
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บทที่ ๑ บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐระดับหน่วยงำน ซึ่งในหัวข้อหนึ่งของกำรจัดท ำธรรมำภิบำล
ข้อมูล คือ กำรก ำหนดนโยบำยหรือกฎเกณฑ์กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่ชัดเจน มีระบบบริหำรจัดกำร 
รวมทั้งมีมำตรกำรและหลักประกันในกำรคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครองให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย  
และมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด กำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติธรรมำภิบำลข้อมูลกองทัพอำกำศนี้ นอกจำก 
เป็นกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว ยังก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกรอบธรรมำภิบำลข้อมูล  
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๘ ของพระรำชบัญญัตินี้ 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงำนในกองทัพอำกำศมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติต่อข้อมูลที่รับผิดชอบเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
ให้ได้มำซึ่งควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล  
และสำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปพัฒนำต่อยอดได้ 

๑.๓ ขอบเขตเนื้อหา 
 ขอบเขตของแนวทำงปฏิบัติธรรมำภิบำลข้อมูลกองทัพอำกำศในเอกสำรฉบับนี้  ได้ยึดตำมเอกสำร  
ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance for Government) ตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล เรื่อง ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ โดยในข้อ ๔ ของประกำศ ก ำหนดให้ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐในระดับ
หน่วยงำน ต้องประกอบด้วยเนื้อหำอย่ำงน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 กำรก ำหนดสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร จัดกำรข้อมูล
ของหน่วยงำน 

 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติตำมแผนกำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบและกำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน และกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบบริหำรและ
กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลมีประสิทธิภำพสำมำรถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงกัน
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน และคุ้มครองข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ 

 กำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมและพัฒนำคุณภำพข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย และไม่ถูกละเมิดควำมเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน บูรณำกำร และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กำรวัดผลกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล โดยอย่ำงน้อยประกอบด้วย กำรประเมินควำมพร้อมของ 
ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐในระดับหน่วยงำน กำรประเมินคุณภำพข้อมูล และกำรประเมินควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล 

 กำรจ ำแนกหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือก ำหนดนโยบำยข้อมูลหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเข้ำถึงและ 
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน ส ำหรับให้ผู้ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมนโยบำย
หรือกฎเกณฑ์ได้อย่ำงถูกต้อง และสอดคล้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อันจะน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลภำครัฐอย่ำงเป็นระบบ 

 กำรจัดท ำค ำอธิบำยชุดข้อมูลดิจิทัลของภำครัฐและบัญชีข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้ วนและ 
เป็นปัจจุบัน 

 ซึ่งในเอกสำรฉบับนี้ได้ประยุกต์ใช้ในบริบทที่สอดคล้องกบักำรปฏิบัติในส่วนของกองทัพอำกำศ 
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๑.๔ กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ 
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
 พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เรื่อง ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ 
 ระเบียบกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 คู่มือ Open Data Handbook 
 แนวทำงปฏิบัติและมำตรฐำนเชิงเทคนิคส ำหรับ ศูนย์ข้อมูลเปิดภำครัฐ (data.go.th) 
 ระเบียบกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑.๕ ค านิยาม 
๑.๕.๑ ข้อมูล (Data) 

  หมำยควำมว่ำ สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้เรื่องรำวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอ่ืนใด ไม่ว่ำกำรสื่อควำมหมำย
นั้นจะท ำได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใด ๆ และไม่ว่ำจะได้จัดท ำไว้ในรูปของเอกสำร แฟ้ม 
รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ภำพถ่ำยดำวเทียม ฟิล์ม กำรบันทึกภำพหรือเสียง  
กำรบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด กำรส ำรวจระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรำกฏได้ อนึ่งข้อมูลที่กล่ำวถึงในเอกสำรฉบับนี้ ให้หมำยถึง ข้อมูลที่อยูใ่นรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น 

๑.๕.๒ คณะกรรมการ 
  ในเอกสำรฉบับนี้  คณะกรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรกองทัพอำกำศ 

๑.๕.๓ หน่วย  
  ในเอกสำรฉบับนี้ หน่วย หมำยถึง หน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ หรือหน่วยขึ้นตรงของหน่วย 
ขึ้นตรงกองทัพอำกำศ หรือหน่วยงำนภำยในกองทัพอำกำศที่มีค ำสั่งกองทัพอำกำศจัดตั้งขึ้น ทั้งที่เป็นหน่วยงำน
รำชกำรและไม่ใช่หน่วยงำนรำชกำร 

๑.๕.๔ หน่วยเจ้าของข้อมูล (Data Owners)  
  หมำยถึง หน่วยที่น ำเข้ำข้อมูลปฐมภูมิเข้ำสู่ระบบงำน หรือหน่วยเจ้ำของระบบงำนที่ผลิตหรือ
สร้ำงข้อมูลจำกกำรประมวลผลจำกระบบงำนนั้น 

๑.๕.๕ หน่วยผู้ใช้ข้อมูล (Data Users)  
  หมำยถึง หน่วยที่น ำข้อมูลของหน่วยเจ้ำของข้อมูลไปใช้งำนทั้งในระดับปฏิบัติงำนและระดับ
บริหำร 

๑.๕.๖ ระบบสารสนเทศ (Information System) 
  หมำยถึง ระบบที่ประกอบด้วย บุคคล คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐำนข้อมูล เครือข่ำยสำรสนเทศ 
และกระบวนกำร ได้แก่ วิธีกำรสร้ำงข้อมูล วิธีกำรประมวลผลข้อมูล วิธีกำรเก็บข้อมูล และวิธีกำรแสดงผล  
โดยทุกองค์ประกอบนี้ท ำงำนร่วมกันเพ่ือเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสำรสนเทศและส่งกำรแสดงผลให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำน 
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๑.๕.๗ ระบบงาน 
  หมำยถึง ระบบสำรสนเทศที่จัดท ำขึ้นมำโดยเฉพำะเพ่ือสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำ กระบวนกำร
ท ำงำนใดกระบวนกำรหนึ่งหรือหลำยกระบวนกำรท ำงำน รวมทั้งกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือกำรบูรณำกำรระหว่ำงระบบงำน 
 



 

บทที่ ๒ แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล 

 ธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) หมำยถึง กำรก ำหนดสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลทุกขั้นตอน เพ่ือให้กำรได้มำและกำรน ำ ไปใช้ข้อมูลได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล และสำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมั่นคง
ปลอดภัย โดยแนวคิดในกำรด ำเนินกำรธรรมำภิบำลข้อมูลของกองทัพอำกำศมีหลักกำรส ำคัญ คือ 
 

 
 
 แนวคิดธรรมำภิบำลข้อมูลจะได้อธิบำยถึง กรอบธรรมำภิบำลข้อมูล โครงสร้ำงหน่วยงำนของ ธรรมำภิบำลข้อมูล 
บทบำทและควำมรับผิดชอบ หลักพ้ืนฐำนข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เทคโนโลยีส ำหรับวิเครำะห์และ
พยำกรณ์ รูปแบบกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 

๒.๑ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Concept Framework) 
 

 
 

รูปที่ ๒.๑ กรอบธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance Concept Framework) 

  

ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ 
ถือเป็นทรัพย์สินของ กองทัพอากาศ 
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 กรอบธรรมำภิบำลข้อมูลประกอบด้วย โครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance Structure) 
นิยำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules) กระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance 
Process) ซึ่งองค์ประกอบเหล่ำนี้มีควำมส ำคัญที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน  
อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้ โดยสรุปรำยละเอียดดังรูปที่ ๒.๑ 

๒.๒ โครงสร้างหน่วยธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure) 
 โครงสร้ำงหน่วยธรรมำภิบำลข้อมูลตำมที่กล่ำวในกรอบธรรมำภิบำลข้อมูล ประกอบด้วย ๓ ส่วน 
ซึ่งกองทัพอำกำศได้ด ำเนินกำรจัดตั้งหน่วยเพื่อรับผิดชอบดังกล่ำวแล้วดังนี้ 

๒.๒.๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) 
  กองทัพอำกำศก ำหนดให้ คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรกองทัพอำกำศ 
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่  คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูลอีกหน้ำที่หนึ่ง โดยมี เสนำธิกำรทหำรอำกำศ  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง กองทัพอำกำศ และผู้บริหำรข้อมูลระดับสูง 
กองทัพอำกำศ ท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กองทัพอำกำศ 

๒.๒.๒ ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team)  
  ทีมบริกรข้อมูล ประกอบไปด้วย หัวหน้ำบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) บริกรข้อมูลด้ำนธุรกิจ 
(Business Data Stewards) บริกรข้อมูลด้ำนเทคนิค (Technical Data Stewards) บริกรข้อมูลด้ำนคุณภำพข้อมูล 
(Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัย กฎหมำย และบุคคลที่ให้
ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยข้อมูลและควำมรู้อ่ืน ๆ ในระยะเริ่มแรกก ำหนดให้ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรทหำรอำกำศ เป็นหน่วยงำนชี้น ำแนวทำงปฏิบัติให้กับหน่วยงำนกรรมวิธีข้อมูลของหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอำกำศ ซึ่ง กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอำกำศ และ  
ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอำกำศ (เพ่ือพลำง) จะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะของทีมบริกรข้อมูลในระยะเริ่มแรกนี้ 

๒.๒.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholder) 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) หมำยถึง ผู้ซึ่งท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุน 
ทีมบริกรข้อมูลและคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกองทัพอำกำศ ประกอบไปด้วย เจ้ำของข้อมูล 
(Data Owners) ทีมบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data Management Team) ผู้สร้ำงข้อมูล (Data Creators) และ
ผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลจึงกล่ำวได้ว่ำหมำยถึง บุคลำกรทุกคนในกองทัพอำกำศ 

๒.๓ บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)  
 ในเอกสำรธรรมำภิบำลข้อมูลได้ก ำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ไว้โดยละเอียดและชัดเจน อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติจริงกองทัพอำกำศไม่ได้มีกำรแต่งตั้งหรือก ำหนดหน้ำที่
รับผิดชอบในทุกระดับ แต่สำมำรถที่จะรวมบทบำทหน้ำที่ดังกล่ำวให้สอดคล้องกับต ำแหน่งหน้ำที่ตำมโครงสร้ำง
ของกองทัพอำกำศในปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นภำพว่ำจะต้องมีหน่วยใด บุคคลใด เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินกำรธรรมำภิบำลข้อมูลบ้ำง จึงน ำเสนอบทบำทและควำมรับผิดชอบตำมเอกสำรให้ครบถ้วน ดังนี้ 

๒.๓.๑ ด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
บทบาท ความรับผิดชอบ 

สถำปนิกข้อมูล (Data Architect)   ก ำหนดโครงสร้ ำ งและควำมสั ม พันธ์ ของข้ อมู ล  
โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรข้อมูล และวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำน  

 พัฒนำสถำปัตยกรรมข้อมูลในภำพรวมของทั้งหน่วยงำน 
โดยประเมินสถำนะในปัจจุบัน และออกแบบเพ่ือปรับปรุง
ส ำหรับอนำคต 
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บทบาท ความรับผิดชอบ 
 สร้ำงพิมพ์เขียว (Blueprint) ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมูลต่ำง ๆ เช่น กำรบูรณำกำรข้อมูล กำรไหลของข้อมูล
ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง เป็นต้น 

ผู้บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล  
(Database Administrator)  

 บริหำรจัดกำร และควบคุมเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูล
ภำยในหน่วยงำน  

 ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร และมำตรฐำนของระบบ
ฐำนข้อมูลทั้งหมดภำยในหน่วยงำน เช่น รำยละเอียด
และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล กำรใช้งำนฐำนข้อมูล กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูล กำรส ำรองข้อมูล กำรกู้คืนข้อมูล 
เป็นต้น 

วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)   ออกแบบวิธีกำรจัดเก็บ และเรียกใช้งำนข้อมูล  
 จัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ระบุชนิดของข้อมูล 

วำงโครงสร้ำงของกำรเข้ำและกำรออกของข้อมูล  
เพ่ือให้ข้อมูลไหลได้อย่ำงไม่สะดุด 

นักวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analyst)   น ำข้อมูลมำวิเครำะห์แนวโน้มในเชิงธุรกิจ หรือแก้ปัญหำ
จำกสิ่งที่ผิดแปลกไปจำกแนวโน้มเดิม โดยใช้ประสบกำรณ์ 
และหลักสถิติ  

 ใช้โมเดลหรือเครื่องมือในกำรท ำรำยงำน เพ่ือสรุปข้อมูล
ส ำหรับใช้ในกำรตัดสินใจ 

นักวิทยำกำรข้อมูล (Data Scientist)   น ำข้อมูลจำกหลำย ๆ แหล่ง และแปลงข้อมูล เพ่ือหำ
รูปแบบและควำมสัมพันธ์ของข้อมูล 

 สร้ำงแบบจ ำลอง และด ำเนินกำรกับข้อมูลด้วยวิธีกำร
ต่ำง ๆ เช่น Machine Learning หรือเขียนโปรแกรม 
เพ่ือท ำนำยมุมมอง และค ำตอบใหม่ ๆ เป็นต้น 

นักวิเครำะห์ระบบ (System Analyst)   วิเครำะห์และออกแบบระบบ โดยศึกษำเกี่ยวกับปัญหำ 
รวบรวมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ วิเครำะห์
ระบบงำนภำยในหน่วยงำน  

นักวิเครำะห์ธุรกิจ (Business Analyst)   ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ กลุ่มเป้ำหมำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 ท ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยและปัญหำของหน่วยงำน 
วิเครำะห์ควำมต้องกำรและหำค ำตอบ เพ่ือวำงแผน 
ด้ำนกลยุทธ์ เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

นักออกแบบจ ำลองข้อมูล (Data Modeler)   ออกแบบจ ำลองข้อมูล เช่น Entity Relationship Diagram 
และ Data Flow Diagram เป็นต้น 

 ออกแบบและพัฒนำแบบจ ำลองข้อมูล (Data Model) 
เพ่ืออธิบำยลักษณะโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของข้อมูล
ให้เห็นภำพได้มำกขึ้น  
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๒.๓.๒ ด้านการก ากับดูแลข้อมูล 
บทบาท ความรับผิดชอบ 

ผู้บริหำรข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer)   น ำข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือสร้ำงและส่งมอบ
เทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทำง และวิธีกำรในกำรท ำให้
ข้อมูลของหน่วยงำนมีคุณค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อหน่วยงำน  

 วิเครำะห์และร่วมกับผู้บริหำรส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือจัดท ำ
ยุทธศำสตร์และด ำเนินกำรก ำกับดูแลข้อมูลคุณภำพ 
และกำรควบคุมอ่ืน ๆ เพ่ือรักษำควำมสมบูรณ์ของข้อมูล 

 น ำแนวทำงปฏิบัติและมำตรฐำนของหน่วยงำนไป
ปรับปรุงข้อมูลและยุทธศำสตร์ของประเทศ  

 เป็นตัวกลำงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในกำรแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงข้อมูล รวมไปถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดจำกข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ  

 ส่งเสริมนวัตกรรมที่ ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำร
วิเครำะห์ปัญหำ  

 วิเครำะห์หำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
บริกรข้อมูลด้ำนธุรกิจ  
(Business Data Stewards)  

 นิยำมควำมต้องกำรด้ำนคุณภำพและควำมมั่นคงปลอดภัย  
 นิยำมเมทำดำตำ  
 ร่ำงนโยบำยข้อมูล มำตรฐำน และแนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล  
 ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้อมูล ตรวจสอบ

คุณภำพ ตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
วิเครำะห์ผลจำกกำรตรวจสอบ  

บริกรข้อมูลด้ำนเทคนิค  
(Technical Data Stewards)  

 ให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บริกรข้อมูล  
 รักษำ และดูแลข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ต่ำง ๆ ในหน่วยงำน  
บริกรข้อมูลด้ำนคุณภำพข้อมูล  
(Data Quality Stewards) 

 ด ำเนินกำรในเรื่องคุณภำพข้อมูล เช่น ก ำหนดนโยบำย
ข้อมูลด้ำนคุณภำพ กำรตรวจวัดคุณภำพข้อมูล และ 
กำรวิเครำะห์คุณภำพข้อมูล เป็นต้น 

เจ้ำของข้อมูล (Data Owner)   ตรวจสอบ ดูแล และรักษำคุณภำพของข้อมูล  
 ทบทวนและอนุมัติกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล  
ผู้สร้ำงข้อมูล (Data Creator)   บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้สอดคล้องกับ

โครงสร้ำงที่ถูกก ำหนดไว้  
 ท ำงำนร่วมกับบริกรข้อมูล เพ่ือตรวจสอบและแก้ไข

ปัญหำด้ำนคุณภำพข้อมูลและควำมปลอดภัยของข้อมูล  
ผู้ใช้ข้อมูล (Data User)   น ำข้อมูลไปใช้งำนทั้งในระดับปฏิบัติงำนและระดับบริหำร 

 สนับสนุนกำรก ำกับดูแลข้อมูล  
 รำยงำนประเด็นปัญหำที่พบระหว่ำงกำรใช้ข้อมูล ทั้งด้ำน

คุณภำพ และควำมปลอดภัยของข้อมูล  
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๒.๔ หลักพ้ืนฐานข้อมูล (Data Fundamental) 

๒.๔.๑ ประเภทข้อมูล (Types of Data) 
๒.๔.๑.๑ ข้อมูลที่มีโครงสร้ำง (Structured Data) เป็นข้อมูลที่มีกำรนิยำมโครงสร้ำงของข้อมูลไว้ 

โดยนิยำมควำมหมำยและคุณสมบัติของแต่ละฟิลด์ข้อมูล โครงสร้ำงมีชั้นเดียวท ำให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ เช่น 
ตำรำงข้อมูลในฐำนข้อมูล Comma-Separated Values - CSV เป็นต้น 

๒.๔.๑.๒ ข้อมูลกึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Data) เป็นข้อมูลที่มีกำรนิยำมโครงสร้ำง 
ของข้อมูลไว้  แต่โครงสร้ำงเป็นแบบล ำดับขั้น  (Hierarchy) เช่น Extensible Markup Language - XML 
JavaScript Object Notation - JSON เป็นต้น 

๒.๔.๑.๓ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured Data) เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีกำรนิยำมโครงสร้ำง
ของข้อมูลไว้ มักจะอยู่ในรูปแบบ ข้อควำม รูปภำพ เสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น 

๒.๔.๒ วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)  
  เป็นล ำดับขั้นตอนของข้อมูลตั้งแต่เริ่มสร้ำงข้อมูลไปจนถึงกำรท ำลำยข้อมูล  ประกอบด้วย  
๖ ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๔.๒.๑ กำรสร้ำงข้อมูล (Create) เป็นกำรสร้ำงข้อมูลขึ้นมำใหม่ โดยวิธีกำรบันทึกเข้ำไปด้วย
บุคคลหรือบันทึกอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณ (Sensor) รวมถึงกำรซื้อ 
ข้อมูล หรือกำรรับข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น เพ่ือน ำมำจัดเก็บในภำยหลัง เป็นต้น 

๒.๔.๒.๒ กำรจัดเก็บข้อมูล (Store) เป็นกำรจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจำกกระบวนกำรสร้ำงหรือข้อมูล
ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนกับหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้มีระเบียบ ง่ำยต่อกำรใช้งำน ไม่สูญหำยหรือถูกท ำลำยและ 
ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถประมวลผลข้อมูลต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูล (File) 
หรือระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management System - DBMS)  

๒.๔.๒.๓ กำรใช้ข้อมูล (Use) เป็นกำรน ำข้อมูลที่จัดเก็บมำประมวลผล เช่น กำรถ่ำยโอนข้อมูล 
กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดท ำรำยงำน เพ่ือน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้งำน 
ให้เกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์  รวมถึงกำรส ำรอง (Backup) ข้อมูล โดยกำรคัดลอกข้อมูลที่ใช้งำนอยู่ 
ในปัจจุบันเพ่ือท ำส ำเนำ เช่น ใช้โปรแกรมในกำรส ำรองข้อมูล เป็นกำรหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น 
หำกข้อมูลเกิดกำรเสียหำยหรือสูญหำย ซึ่งสำมำรถน ำข้อมูลที่ส ำรองไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลกลับมำใช้งำนได้ทันที 
โดยกำรกู้คืน (Restore)  

๒.๔.๒.๔ กำรเผยแพร่ข้อมูล (Publish) เป็นกำรแชร์ข้อมูล (Sharing) กำรกระจำยข้อมูล 
(Dissemination) กำรควบคุมกำรเข้ำถึง  (Access Control) กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
(Exchange) และกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรน ำข้อมูลไปใช้ (Condition)  

๒.๔.๒.๕ กำรจัดเก็บข้อมูลถำวร (Archive) เป็นกำรคัดลอกเอำข้อมูลที่มีช่วงอำยุเกินช่วงใช้งำน
หรือไม่ได้ใช้งำนแล้ว เพ่ือท ำส ำเนำส ำหรับกำรเก็บรักษำ โดยที่ข้อมูลนั้นไม่มีกำรลบ ปรับปรุง หรือแก้ไขอีก และ
สำมำรถน ำกลับไปใช้งำนได้ใหม่เม่ือต้องกำร  

๒.๔.๒.๖ กำรท ำลำยข้อมูล (Destroy) เป็นกำรท ำลำยข้อมูล ที่ย้ำยมำเก็บรักษำที่แหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลถำวร หลังจำกจัดเก็บมำเป็นระยะเวลำนำนหรือเกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด กำรท ำลำยข้อมูล  
จะไม่สำมำรถกู้คืน เพ่ือน ำกลับมำด ำเนินกำรใด ๆ ได้อีก 

๒.๔.๓ ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) 
  ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) หมำยรวมถึง กำรป้องกันข้อมูลในบริบท 
ของกำรรักษำควำมลับ ควำมถูกต้องของข้อมูล ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูล  



๙ 
 

๒.๔.๓.๑ กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) หมำยถึง กำรรักษำข้อมูลตำมสภำพของ 
กำรจัดชั้นควำมลับ และมีกำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น เนื่องจำกข้อมูลในหน่วยงำนอำจมีหลำยประเภท 
ข้อมูลบำงประเภทเป็นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญ หรืออ่อนไหว จึงต้องมีกำรรักษำควำมลับเพ่ือลดควำมเสี่ยงของ 
กำรถูกคุกคำมและเป็นกำรป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลโดยมิชอบ เช่น กำรส่งข้อมูลที่ปกปิดหรือเป็นควำมลับ
ต้องมีวิธีกำรที่ท ำให้ทรำบได้ว่ำบุคคลที่ต้องกำรส่งข้อมูลมำให้ หรือกำรที่ผู้ได้รับกำรอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูล
เท่ำนั้นที่สำมำรถอ่ำนข้อมูลได ้ 

๒.๔.๓.๒ ควำมถูกต้อง (Integrity) หมำยถึง กำรคงสภำพของข้อมูลหรือกำรรักษำควำมถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ รวมถึงมีกำรปกป้องข้อมูลให้ปรำศจำกกำรถูกเปลี่ยนแปลง
โดยผู้ไม่มีสิทธิ์ เช่น ข้อมูลที่ใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอย่ำงแท้จริง ไม่มีกำรดัดแปลงหรือแก้ไขระหว่ำงทำง  

๒.๔.๓.๓ ควำมพร้อมใช้งำน (Availability) หมำยถึง กำรพร้อมในกำรใช้งำนอยู่เสมอ กล่ำวคือ 
ข้อมูลต้องพร้อมส ำหรับกำรใช้งำนได้เสมอ รวมถึงมีกำรส ำรองข้อมูลไว้เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุกำรณ์ 
ที่ไม่คำดฝัน เช่น หำกต้องกำรใช้ข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้ข้อมูลได้ทันที และใช้ได้อย่ำงต่อเนื่อง  
  โดยที่ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต้องด ำเนินกำรตั้งแต่กำรวำงแผน กำรจัดท ำ กำรปฏิบัติตำม 
และกำรบังคับใช้นโยบำยและขั้นตอนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย  เพ่ือสนับสนุนในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรพิสูจน์ตัวตน กำรก ำหนดสิทธิ์ กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรตรวจสอบ และควำมพร้อมใช้ของข้อมูลอย่ำงเหมำะสม 

๒.๔.๔ คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) 
  เป็นเครื่องมือในกำรวัดควำมน่ำเชื่อถือและประสิทธิภำพของกำรน ำข้อมูลไปใช้ ต้องมีกำร
วำงแผน กำรด ำเนินกำร และกำรควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึงกำรปรับปรุง เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภำพ เนื่องจำก
ข้อมูลที่มีคุณภำพสูงท ำให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรท ำให้ข้อมูลมีคุณภำพ 
ประกอบด้วย กำรท ำให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีควำมครบถ้วน (Completeness) ข้อมูล 
มีควำมต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
(Relevancy) และข้อมูลมีควำมพร้อมใช้ (Availability) ดังแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติมในล ำดับต่อไป 

๒.๕ การบริหารจัดการข้อมูล 
 โดยปกติกำรจัดกำรข้อมูลจะให้คุณลักษณะของ ฐำนข้อมูล (Database) ซึ่งฐำนข้อมูล หรือ ฐำนข้อมูล 
เชิงสัมพันธ์ คือ กำรเก็บข้อมูลในรูปของตำรำงหลำย ๆ ตำรำง ที่มีควำมสัมพันธ์กัน ในแต่ละตำรำงประกอบ 
ไปด้วยคอลัมน์ และแถว โดยแต่ละแถวคือรำยกำรของข้อมูลที่น ำเข้ำมำแต่ละรำยกำร กำรจัดเก็บข้อมูล 
ในรูปแบบฐำนข้อมูลจะช่วยลดกำรเก็บข้อมูลที่ซ้ ำซ้อน รักษำควำมถูกต้องของข้อมูล และสะดวกในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรค ำนวณ วิเครำะห์พยำกรณ์ต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันข้อมูล 
ส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บในรูปแบบฐำนข้อมูลเกือบทั้งสิ้น จึงกล่ำวโดยสรุปเฉพำะสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรข้อมลู ได้แก่ 

๒.๕.๑ ชุดข้อมูล (Datasets)  
  หมำยถึง กำรน ำข้อมูลจำกหลำยแหล่งมำรวบรวม เพ่ือจัดเป็นชุดให้ตรงตำมลักษณะโครงสร้ำง
ของข้อมูล โดยปกติอยู่ในรูปแบบของตำรำงข้อมูล ดังตัวอย่ำงแสดงชุดข้อมูลเป็นทั้งหมด ๓ แถว ๕ ฟิลด์  
(Data Field/Element/Attribute) ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ 
 



๑๐ 
 

 
รูปที่ ๒.๒ ตัวอย่ำงตำรำงชุดข้อมูล 

๒.๕.๒ สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)  
  สถำปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) เป็นกำรอธิบำยเกี่ยวกับกลุ่มของข้อมูลทั้งหมดที่มีในหน่วยงำน ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงข้อมูลกับกระบวนกำรปฏิบัติงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลกับแอปพลิเคชัน สถำปัตยกรรมเทคโนโลยี
ข้อมูล สถำปัตยกรรมกำรบูรณำกำรข้อมูล สถำปัตยกรรมเมทำดำตำ 
 

 
รูปที่ ๒.๓ ตัวอย่ำงตำรำงสถำปัตยกรรมข้อมูล 

  สถำปัตยกรรมข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของแบบจ ำลองข้อมูลที่มองเห็นภำพรวม ควำมเชื่อมโยง 
และกำรไหลของข้อมูลในระดับต่ำง ๆ ทั้งหมดของหน่วยงำน ทั้งที่เป็นหน่วยงำนต้นน้ ำ  กลำงน้ ำ หรือปลำยน้ ำ 
สำมำรถอธิบำยสถำนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน และก ำหนดควำมต้องกำรส ำหรับอนำคต เพ่ือให้หน่วยงำนเกิดควำมเข้ำใจ
และเห็นเป็นภำพเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรข้อมูล 

๒.๕.๓ การจ าลองและการออกแบบข้อมูล (Data Modeling and Design) 
  เป็นวิธีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน รวมถึงระบุข้อก ำหนดและกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แบบจ ำลองข้อมูลแสดงในรูปแบบของไดอะแกรม (Diagram) ที่มีกำรออกแบบลักษณะโครงสร้ำง
ของข้อมูล เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนให้เข้ำใจตรงกัน แบบจ ำลองข้อมูลจะแสดงถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งรำยละเอียดของโครงสร้ำงของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
แบบจ ำลองข้อมูลเชิงควำมคิด (Conceptual Data Model) แบบจ ำลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Model) 
และแบบจ ำลองข้อมูลเชิงกำยภำพ (Physical Data Model) 



๑๑ 
 

๒.๕.๔ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
  เป็นสิ่งที่ใช้แสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ ในฐำนข้อมูล เช่น Relation Name, รำยละเอียดข้ำงในตัว
ข้อมูล หรือ Data Description, ประเภทของข้อมูล, ขนำดของข้อมูล หรือแม้กระทั่งตัวอย่ำงของข้อมูลนั้น ๆ 
พจนำนุกรมข้อมูลมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก ในเชิงกำรจัดกำรข้อมูล และกำรเข้ำใจระบบฐำนข้อมูล หำกไม่มี
พจนำนุกรมข้อมูลจะส่งผลให้ เมื่อใดก็ตำมที่จ ำเป็นต้องใช้ข้อมูล จะต้องใช้เวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจระบบ และ
ท ำควำมเข้ำใจข้อมูลระดับหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเชื่อมข้อมูลเข้ำกับระบบใหม่ หรือจะเป็นกำรน ำข้อมูลไป
วิเครำะห์ต่อไป พจนำนุกรมข้อมูลยังเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรต่อยอดไปสู่กำรจัดท ำทะเลสำบข้อมูล กำรจัดท ำ 
Machine Learning หรือกำรจัดท ำเรื่อง Big Data ด้วย 
 

 
รูปที่ ๒.๔ ตัวอย่ำงพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

  ทั้งนี้ในหลำยระบบงำนที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐำนข้อมูลอำจยังไม่ได้จัดท ำพจนำนุกรม
ข้อมูลไว้ เนื่องจำกกองทัพอำกำศยังไม่ได้จัดท ำมำตรฐำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ไว้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำ  
โดยหน่วยเองหรือผ่ำนกำรจัดซื้อจัดหำ ซึ่งจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ให้มีกำรส่งมอบ
พจนำนุกรมข้อมูลที่เป็นรูปแบบสำกลและเป็นไปตำมที่กองทัพอำกำศก ำหนดพร้อมกับกำรส่งมอบงำน ต่อไป 

๒.๕.๕ ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data) 
  เป็นกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อให้ทั้งหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึง และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยข้อมูล
ถูกจัดเก็บไว้แหล่งเดียว มีกำรก ำหนดมำตรฐำนของข้อมูล เพ่ือช่วยลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล ท ำให้ข้อมูลมีคุณภำพ 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อมูลหลัก (Master Data) กับข้อมูลอ้ำงอิง (Reference Data) กล่ำวคือ ข้อมูลอ้ำงอิง 
จะเป็นข้อมูลที่เป็นสำกล มีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงน้อย หรือเป็นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลอ่ืนโดยที่เจ้ำของระบบ
ไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรแก้ไขเอง เช่น รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ หน่วยวัดระยะทำง ขณะที่ข้อมูลหลัก  
เป็นข้อมูลที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนภำยในหน่วยงำน เจ้ำของข้อมูลต้องบริหำรจัดกำรเอง มีโอกำสเปลี่ยนแปลงได้
มำกกว่ำ มีรำยละเอียดหรือจ ำนวนฟิลด์ข้อมูลที่มำกกว่ำ เช่น ข้อมูลพนักงำน ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลผู้ขำย ข้ อมูล
สินค้ำ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถำนที่ เป็นต้น 
  

ชื่อตาราง ชื่อแอตทริบวิต์ รายละเอียด ชนิด รูปแบบ ช่วง จ าเปน็
คียห์ลกัหรือ

คียน์อก
ตารางเชื่อมโยง 
ถ้าเปน็คียน์อก

MEMBER M_ID รหัสสมาชิก VARCHAR(9) 999999999 Y PK

TITLE_ID รหัสค าน าหน้าชือ่ VARCHAR(3) 999 100-999 Y FK TITLE

M_NAME ชือ่ VARCHAR(30) Y

M_LASTNAME นามสกลุ VARCHAR(30) Y

BLOOD หมูโ่ลหิต VARCHAR(3) Y

DOB วันเดือนปีเกดิ DATE YYYY-MM-DD Y

WEIGHT น  าหนักตัว INT(3) Y

ADDERSS ทีอ่ยูบ่้านเลขที ่ต าบล VARCHAR(255)

AMPR_CODE รหัสอ าเภอ CHAR(4) Y FK AMPR

PHONE_NO หมายเลขโทรศัพท์ VARCHAR(12)

MOBILE_NO โทรศัพท์เคล่ือนที่ VARCHAR(12)



๑๒ 
 

๒.๕.๖ เมทาดาตา (Metadata)  
  เป็นข้อมูลที่ใช้อธิบำยข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนกำรเชิงธุรกิจและ
เชิงเทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎและข้อจ ำกัดของข้อมูล และโครงสร้ำงของข้อมูล เมทำดำตำช่วยให้หน่วยงำน
สำมำรถเข้ำใจข้อมูล ระบบ และขั้นตอนกำรท ำงำนได้ดียิ่งขึ้น โดยกำรบริหำรจัดกำรเมทำดำตำ (Metadata Management) 
เริ่มตั้งแต่ กำรเก็บรวมรวม กำรจัดกลุ่ม กำรดูแล และกำรควบคุมเมทำดำตำ ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชุดควรมีเมทำดำตำ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งำนทรำบเกี่ยวกับชุดข้อมูล เช่น รำยละเอียดชุดข้อมูล สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล วัตถุประสงค์ 
กำรน ำไปใช้ฟิลด์ข้อมูล เมทำดำตำ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๒.๕.๖.๑ เมทำดำตำเชิงธุรกิจ (Business Metadata) เป็นข้อมูลที่ให้รำยละเอียดของชุดข้อมูล 
(Datasets) ในด้ำนธุรกิจ เหมำะส ำหรับผู้ใช้งำนข้อมูล (Data User) นักวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analyst) และ 
นักวิทยำกำรข้อมูล (Data Scientist) ตัวอย่ำงรำยกำรเมทำดำตำเชิงธุรกิจ เช่น ชื่อข้อมูล ชื่อเจ้ำของข้อมูล 
ค ำส ำคัญ ค ำอธิบำยอย่ำงย่อ วันที่เริ่มต้นใช้งำน วันที่ท ำกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภำษำที่ใช้ ชื่อฟิลด์ข้อมูล 
(ชื่อพนักงำน นำมสกุล และเพศ) เป็นต้น 

๒.๕.๖.๒ เมทำดำตำเชิงเทคนิค (Technical Metadata) เป็นข้อมูลที่ให้รำยละเอียดของชุดข้อมูล 
(Datasets) ในด้ำนเทคนิค (Technical) และปฏิบัติกำร (Operational) เหมำะส ำหรับผู้บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
(Database Administrator) ตัวอย่ำงรำยกำรเมทำดำตำเชิงเทคนิค เช่น ชื่อตำรำงข้อมูลในฐำนข้อมูล ชื่อฟิลด์
ข้อมูลในตำรำงข้อมูล ประเภทข้อมูล (ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือวันที่) ควำมกว้ำงของฟิลด์ข้อมูล (๑๐ ตัวอักษร ๕๐ 
ตัวอักษร หรือ ๑๐๐ ตัวอักษร) คีย์ข้อมูล (Primary Key หรือ Foreign Key) รวมไปถึงข้อมูลส ำหรับกำรส ำรอง
ข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore) เป็นต้น 

๒.๕.๗ บัญชีข้อมูล (Data Catalog)  
  เป็นเอกสำรแสดงรำยกำรของชุดข้อมูลที่หน่วยงำนถือครอง ซึ่งรำยกำรของชุดข้อมูลสำมำรถ
จัด เตรียมได้ ในรูปแบบของตำรำงรำยชื่ อชุดข้อมูล  รำยงำน หรือแอปพลิ เคชัน บัญชีข้อมูลถูกใช้ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำชุดข้อมูล (Datasets) หรือเมทำดำตำ (Metadata) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ผู้ใช้งำนข้อมูล (Data User) ใช้ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรใช้งำน นักวิเครำะห์
ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิทยำกำรข้อมูล (Data Scientist) ใช้ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรวิเครำะห์
หรือประมวลผล บริกรข้อมูล (Data Stewards) ใช้ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ 
ตำมนโยบำยข้อมูล (Data Policy Compliance) คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance Council) 
ใช้ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับข้อมูลในระดับนโยบำย 
  บัญชีข้อมูล (Data Catalog) เปรียบเสมือนสำรบัญ เมนู หรือตัวชี้ไปยังเมทำดำตำที่ถูกจัดเก็บอยู่
โดยเมทำดำตำจะให้รำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้ บัญชีข้อมูลจะถูกพัฒนำให้อยู่ใน
รูปแบบของซอฟต์แวร์ ดังรูปที่ ๒.๕ 
  



๑๓ 
 

 
รูปที่ ๒.๕ ควำมสัมพันธ์ของ ชุดข้อมูล เมทำดำตำ และบัญชีข้อมูล 

๒.๖ เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลส าหรับงานวิเคราะห์และการพยากรณ์ 
๒.๖.๑ คลังข้อมูล (Data Warehouse) 

  เป็นเทคโนโลยีในกำรจัดเก็บข้อมูลเพ่ือน ำไปวิเครำะห์ต่อ มีกำรออกแบบโครงสร้ำงข้อมูล 
เพ่ือรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมำณมำก สำมำรถจัดเก็บข้อมูลจำกหลำยแหล่ง น ำมำเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์
แบบมีโครงสร้ำง โดยคลังข้อมูลจะเก็บข้อมูลสะสม รวมถึงข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ซึ่งข้อมูลในคลังข้อมูลจะไม่ได้เป็นแบบ Real-time แต่จะเป็นข้อมูลในแต่ละช่วงเวลำ (Historical) กำรบันทึก
ข้อมูลลงในเรคอร์ดจะมีกำรบันทึกเวลำหรือช่วงเวลำของเหตุกำรณ์ และบันทึกเวลำของกำรน ำข้อมูลเข้ำระบบ
เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ  
  แม้ว่ำปัจจุบันเรำสำมำรถใช้เครื่องมือประเภทธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับ 
Database Production ได้โดยตรง แล้วน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ออกมำเป็นแดชบอร์ด (Dashboard) ได้ทันที  
แต่ในกรณีที่ข้อมูลเรำมีหลำยแหล่ง และมีควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลขึ้นมำใหม่ อำจส่งผล
กระทบต่อควำมสมบูรณ์ของข้อมูล เมื่อต้องแปลงเข้ำมำอยู่ในโครงสร้ำงข้อมูลของคลังข้อมูลปัจจุบัน กรณีแบบนี้
ท ำให้เรำจ ำเป็นต้องวิเครำะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะจัดท ำคลังข้อมูล เพ่ือให้ระบบสำรสนเทศสำมำรถ
ประมวลผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  



๑๔ 
 

๒.๖.๒ ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) 
  เป็นเทคโนโลยีในกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งที่มำที่หลำกหลำย สำมำรถจัดเก็บข้อมูล 
ที่เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้ำง ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้ำง และข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้ำง ท ำให้ลดข้อจ ำกัด 
ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงข้อมูล ก่อนกำรพัฒนำแหล่งจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูลถูกเก็บรักษำไว้ในรูปแบบที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกับรูปแบบที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลต้นฉบับ และสำมำรถใช้เป็นที่ส ำรองข้อมูลต้นฉบับได้ 
สำระส ำคัญของทะเลสำบข้อมูล คือ เนื้อหำที่ถูกน ำไปประมวลผลเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ำ ซึ่งนักวิเครำะห์ข้อมูล
สำมำรถวิเครำะห์ให้เกิดเป็นสำรสนเทศใหม่ ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไม่จ ำกัด 
 

 
รูปที่ ๒.๖ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคลังข้อมูล ทะเลสำบข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 

  จำกรูป คลังข้อมูลและทะเลสำบข้อมูลจะเกิดจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ 
ซึ่งแต่ละแหล่งอำจจะมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่ำงกัน กำรรวบรวมข้อมูลใช้วิธีกำรบูรณำกำรข้อมูล โดยข้อมูล
จำกคลังข้อมูลสำมำรถรวมเข้ำไปที่ทะเลสำบข้อมูลเพ่ือใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น ข้อมูล
ในคลังข้อมูลจะต้องถูกจัดกลุ่มออกเป็น ตลำดข้อมูล (Data Mart) โดยต้องสอดคล้องกับหน่วยงำนที่จะน ำไปใช้ 
หลังจำกนั้นข้อมูลในตลำดข้อมูลถูกน ำไปใช้สำหรับกำรท ำรำยงำนอัจฉริยะ (Business Intelligence) หรือ 
กำรท ำนำยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคตผ่ำนวิธีกำรของดำตำอนำไลติกส์ ในกรณีของทะเลสำบข้อมูลสำมำรถ 
น ำข้อมูลไปใช้ส ำหรับท ำรำยงำนอัจฉริยะ และดำตำอนำไลติกส์ได้ทันทีโดยอำศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือ 
ของกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  
  



๑๕ 
 

๒.๖.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)  
  ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) หมำยถึง ข้อมูลจ ำนวนมำกขององค์กร (อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป)
ข้อมูลมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็น ข้อควำม รูปภำพ วิดีโอ มัลติมีเดีย (แบบมีโครงสร้ำง กึ่งโครงสร้ำง 
และไม่มีโครงสร้ำง) ข้อมูลจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำและรวดเร็ว  
  กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหำรูปแบบควำมสัมพันธ์ของข้อมูล
ที่ซ่อนอยู่ข้ำงใน สำมำรถใช้วิเครำะห์ข้อมูลทุกประเภท ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้ำง ข้อมูลกึ่งโครงสร้ำง และข้อมูลที่ไม่มี
โครงสร้ำง โดยจะหำสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่ำนั้นเข้ำไว้ด้วยกันและท ำนำยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
เช่นเดียวกับกำรท ำรำยงำนอัจฉริยะ (Business Intelligence) แต่จ ำเป็นต้องใช้นักวิทยำกำรข้อมูล นักวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงสถิติ (Predictive Modelers) และผู้เชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์และจัดท ำโมเดลพยำกรณ์ กำรวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่สำมำรถวิเครำะห์ได้ด้วยเครื่องมือที่มีกำรใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำย เช่น Hadoop, YARN, 
MapReduce, Hive หรือ NoSQL เป็นต้น 

๒.๗ รูปแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๒.๗.๑ เว็บเซอร์วิซ (Web Service) 

  เป็นแอปพลิเคชันที่ท ำงำนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ท ำหน้ำที่รับส่งโครงสร้ำงข้อมูลให้กับโปรแกรม 
ที่เรียกใช้ ซึ่งเป็นมำกกว่ำกำรท ำงำนของ HTML ที่ เบรำว์เซอร์เรียกใช้งำน สำมำรถใช้งำนกับข้อมูลได้ 
หลำยรูปแบบ เช่น XML, JSON ฯลฯ เป็นต้น เว็บเซอร์วิซไม่จ ำเป็นต้องอำศัย HTTP protocol ปัจจุบัน 
มีซอฟต์แวร์หลัก ๆ ที่ใช้เป็น Framework คือ Apache Axis, JWS หรือ .NET 

๒.๗.๒ อีทีแอล (ETL) 
  ETL ย่อมำจำก Extract-Transform-Load คือ กระบวนกำรดึงข้อมูลจำกหลำย ๆ แหล่ง 
(Extract) ทีผ่่ำนกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูลมำประยุกต์ใช้ มีกำรเชื่อมโยงและปรับข้อมูลให้เป็นไป
ในรูปแบบเดียวกัน (Transform) เพ่ือให้ข้อมูลจำกหลำย ๆ แหล่งสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ และท้ำยที่สุดท ำกำร
ส่งมอบข้อมูลเหล่ำนั้นในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ หรือกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ (Load) เพ่ือใช้ในกำรตัดสิน
ตกลงใจขององค์กร โดยระบบสำรสนเทศที่ใช้กระบวนกำรนี้ คือระบบที่ใช้เทคโนโลยี Data Warehouse  
ในกำรจัดเก็บข้อมูล  
  



 

บทที่ ๓ แนวทางปฏบิัติธรรมาภิบาลข้อมูลกองทัพอากาศ 

 แนวทำงปฏิบัติธรรมำภิบำลข้อมูลกองทัพอำกำศ หรือ อีกนัยหนึ่งคือ นโยบำย กฎเกณฑ์ข้อมูล
กองทัพอำกำศ (RTAF Data Policy and Rules) ซึ่งจะประกอบด้วย นโยบำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน และ 
แนวทำงปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของกองทัพอำกำศ ที่หน่วยจะต้องยึดถือและปฏิบัติตำม 

๓.๑ โครงสร้างหน่วยรับผิดชอบงานธรรมาภิบาลข้อมูล หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
 หน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะเจ้ำหน้ำที่ หรือบุคคล ให้มีหน้ำที่รองรับ  
งำนธรรมำภิบำลข้อมูล อย่ำงน้อยดังนี้ 

๓.๑.๑ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
  ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วย และหัวหน้ำหน่วยขึ้นตรงในหน่วย และนำยทหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเลขำนุกำร  

๓.๑.๒ คณะเจ้าหน้าที่ก าหนดหมวดหมู่และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
  อยู่ภำยใต้ก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หน่วยขึ้นตรง
กองทัพอำกำศ ท ำหน้ำที่ก ำหนดหมวดหมู่ข้อมูล และตรวจสอบคุณภำพข้อมูล และส่งผลกำรด ำเนินงำนให้  
ชุดเจ้ำหน้ำที่ พัฒนำระบบงำน น ำไปบันทึก ปรับปรุง ในระบบงำนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำนให้ หัวหน้ำหน่วยและคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หน่วยขึ้นตรง
กองทัพอำกำศ ทรำบ 

๓.๑.๓ ชุดเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน 
  หมำยถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่พัฒนำระบบงำน หรือได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบงำน ซึ่งอำจเป็นบุคลำกรภำยใน กองทัพอำกำศ หรือเจ้ำหน้ำที่บริษัทที่พัฒนำระบบงำนนั้น ๆ มีหน้ำที่ 
ให้ข้อคิดเห็นทำงด้ำนเทคนิคในกำรก ำหนดควำมต้องกำรทำงระบบ วิเครำะห์ ออกแบบ หรือพัฒนำระบบงำน
เพ่ิมเติมตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ และบ ำรุงรักษำให้ระบบสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงบทบำทหน้ำที่
ในกำรเตรียมชุดข้อมูลส ำหรับกำรเชื่อมโยงต่อไปด้วย 

๓.๑.๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  หมำยถึง ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบกองทัพอำกำศ ว่ำด้วย 
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒  

๓.๒ หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category)  
 กองทัพอำกำศยึดถือว่ำข้อมูลในส่วนรับผิดชอบของกองทัพอำกำศเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ ทีใ่ห้นิยำมของค ำว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ใน
ควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงำนรัฐ ในที่นี้รวมถึงกองทัพอำกำศ และมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยดังกล่ำว สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติฯ ได้แบ่งกลุ่มของข้อมูลเป็น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย  
(มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙) ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย (มำตร ๑๔ และมำตรำ ๑๕) และข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 
 ส ำหรับกำรจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรก ำหนดมำตรกำรที่จะปฏิบัติ  
ต่อข้อมูลแต่ละกลุ่มแตกต่ำงกันออกไป โดยหน่วยต้องมอบหมำยหน้ำที่กำรจัดหมวดหมู่ข้อมูลของหน่วยให้กับ
คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยหรือแต่งตั้งคณะเจ้ำหน้ำที่จัดหมวดหมู่ข้อมูลหน่วย 
เพ่ือจัดข้อมูลให้อยู่ ในหมวดหมู่ที่ก ำหนดไว้ใน เอกสำรฉบับนี้  โดยจะแบ่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
(ในขอบเขตทีก่องทัพอำกำศด ำเนินกำร) เป็น ๔ กลุ่ม พร้อมทั้งก ำหนดแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 



๑๗ 
 

๓.๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
  หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพำะตัวของบุคคล ที่ท ำให้สำมำรถระบุตัวหรือรู้ตัวของบุคคลนั้น ๆ ได้ 
โดยที่กำรด ำเนินกำรและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้ยึดถือตำม พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ.๒๕๖๒ มีหัวข้อส ำคัญที่หน่วยต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

๓.๒.๑.๑ หัวหน้ำหน่วยหรือผู้บริหำรหน่วย คือ ผู้ท ำหน้ำที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
๓.๒.๑.๒ หัวหน้ำส่วนงำนด้ำนสำรสนเทศหรือกรรมวิธีข้อมูลของหน่วย คือ  ผู้ท ำหน้ำที่ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
๓.๒.๑.๓ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของ

ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน จึงจะกระท ำได้ ยกเว้นมีกฎหมำยอื่นรองรับ รวมทั้งกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น ให้ด ำเนินกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้เท่ำนั้น 

๓.๒.๑.๔ ห้ำมเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อ
ในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพ
แรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในท ำนอง
เดียวกัน (ยกเว้นในกรณีที่อนุญำตตำมกฎหมำย ข้อมูลชีวภำพ ได้แก่ ข้อมูลภำพจ ำลองใบหน้ำ ข้อมูลจ ำลอง 
ม่ำนตำ หรือ ข้อมูลจ ำลองลำยนิ้วมือ) 

๓.๒.๑.๕ ก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

๓.๒.๑.๖ จัดท ำและเก็บรักษำบันทึกรำยกำรของกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่หน่วยรับผิดชอบ 

๓.๒.๒ ข้อมูลที่มีชั้นความลับ 
  หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำรที่มีค ำสั่งไม่ให้มีกำรเปิดเผย และ/หรือมีกำรก ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล
โดยที่กำรด ำเนินกำรและปฏิบัติต่อข้อมูลที่มีชั้นควำมลับให้ยึดถือตำม ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำคว ำมลับ 
ของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ  
พ.ศ.๒๕๕๒ (แนวทำงปฏิบัติในกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสำร และสถำนที่ ) มีหัวข้อส ำคัญ 
ที่หน่วยต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

๓.๒.๒.๑ กำรก ำหนดข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่มีชั้นควำมลับให้ยึดตำมกฎหมำย และระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

๓.๒.๒.๒ ในส่วนกองทัพอำกำศ ต้องด ำเนินกำร 
 (๑) จัดท ำแนวทำงปฏิบัติต่อข้อมูลที่มีชั้นควำมลับที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
 (๒) แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะเจ้ำหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล 

กำรปฏิบัติต่อข้อมูลที่มชีั้นควำมลับที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
๓.๒.๒.๓ ให้หน่วยแต่งตั้ง นำยทหำรทะเบียนเอกสำรลับที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กับให้มีหน้ำที ่
 (๑) ก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล 
 (๒) จัดท ำบันทึกบัญชีข้อมูลที่มีชั้นควำมลับ (ดิจิทัล) และบันทึกสิทธิผู้เข้ำถึงข้อมูล 
 (๓) เข้ำรหัสข้อมูลที่มีชั้นควำมลับก่อนน ำเข้ำสู่ระบบดิจิทัล 
 (๔) ก ำหนด เปลี่ยนแปลง ยกเลิก สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล 
๓.๒.๒.๔ กำรจัดท ำขอ้มูลที่มีชั้นควำมลับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
 (๑) ข้อมูลที่จัดท ำต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบและนโยบำยที่ก ำหนด 
 (๒) ข้อมูลที่จะน ำเข้ำสู่ระบบดิจิทัลต้องผ่ำนกระบวนกำรเข้ำรหัสตำมที่ก ำหนด 



๑๘ 
 

๓.๒.๓ ข้อมูลด้านความม่ันคง 
  หมำยถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของรัฐที่ท ำให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย กำรมีเสถียรภำพ
ควำมเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจำกภัยคุกคำม หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติต่อข้อมูลให้ด ำเนินกำรเสมือนเป็น
ข้อมูลที่มีชั้นควำมลับ 

๓.๒.๔ ข้อมูลปฏิบัติงานทั่วไป 
  หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ถูกจัดให้อยู่ ๓ กลุ่มข้ำงต้น ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงำน 
ภำยในหน่วย หรือภำยในกองทัพอำกำศ แต่จะมีข้อมูลบำงส่วนที่จะต้องจัดท ำเป็นข้อมูลเปิดเผยตำมกฎหมำย  
ซึ่งกำรจัดท ำข้อมูลเปิดได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมข้อ ๓.๘ ส ำหรับแนวทำงปฏิบัติต่อข้อมูลปฏิบัติงำนทั่วไป 
ให้ยึดถือตำมระเบียบกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ฉบับที่มีผลบังคับใช้  
โดยจะต้องก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล มีสำระส ำคัญ เช่น 

๓.๒.๔.๑ กำรจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีกำรจัดกำรป้องกันกำรเข้ำถึง และก ำหนดสิทธิให้เฉพำะ 
ผู้มีหน้ำที่เท่ำนั้นในกำรเข้ำถึงข้อมูล 

๓.๒.๔.๒ จัดให้มีระบบบันทึกกำรเข้ำและกำรใช้งำนข้อมูล (Audit Log) เพ่ือกำรตรวจสอบ
ย้อนหลังได ้

๓.๒.๔.๓ จัดท ำแผนส ำรองและกู้คืนข้อมูล รวมถึงกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติตำมแผน หำกหน่วย  
ใช้บริกำรส ำรองและกู้คืนข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูล กองทัพอำกำศ หรือบริกำรจำกหน่วยงำนอ่ืน ต้องมีบันทึก
ข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร 

๓.๓ การด าเนินการด้านคุณภาพข้อมูล 
 กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพข้อมูลเป็นหน้ำที่ของ หน่วยเจ้าของข้อมูล ต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
วงจรชีวิตของข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีกำรตรวจสอบประเมินคุณภำพข้อมูลที่หน่วยเป็นเจ้ำของ โดยให้ด ำเนินกำร
ดังนี้ 

๓.๓.๑ หน่วยเจ้าของข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
๓.๓.๑.๑ แต่งตั้ งคณะเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดหมวดหมู่และตรวจสอบคุณภำพข้อมูล หน่วย  

โดยมีคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วย ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ ให้มีหน้ำที่ ตรวจสอบ
คุณภำพข้อมูลที่หน่วยเป็นเจ้ำของ โดยเฉพำะข้อมูลที่ได้จัดท ำเป็นชุดข้อมูลส ำหรับบริกำรเชื่อมโยงให้กับ 
หน่วยผู้ขอใช้ข้อมูลต้องด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส ำหรับข้อมูลที่หน่วยเป็นเจ้ำของ 
แต่ไม่ไดใ้ห้บริกำรเชื่อมโยงให้สุ่มตรวจตำมควำมเหมำะสม  

๓.๓.๑.๒ รำยงำนผลกำรประเมินให้ หัวหน้ำหน่วย และคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กองทัพอำกำศ ทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๓.๓.๑.๓ จัดให้ชุดเจ้ำหน้ำที่พัฒนำระบบงำนของหน่วย มีหน้ำที่ดูแลกรรมวิธีข้อมูลของหน่วย 
สนับสนุนกำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลของคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยหรือ
คณะเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพข้อมูลหน่วย 
 ๓.๓.๒ รายการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

๓.๓.๒.๑ ควำมถูกต้อง (Accuracy) 
 (๑) ควบคุมกำรน ำเข้ำข้อมูล โดยเฉพำะข้อมูลที่ต้องมีกำรแปลงให้อยู่ในรูปแบบ 

ที่ต้องกำรก่อนน ำเข้ำสู่ระบบ 
 (๒) ควบคุมกำรประมวลผล เช่น ตรวจสอบกำรเขียนโปรแกรมหรือใช้สูตรค ำนวณ 



๑๙ 
 

๓.๓.๒.๒ ควำมครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลบำงประเภทหำกไม่ครบถ้วน จัดเป็นข้อมูล 
ที่ด้อยคุณภำพ เช่น ข้อมูลประวัติคนไข้ หำกไม่มีหมู่เลือดของคนไข้ จะไม่สำมำรถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ร้องขอข้อมูล
ต้องกำรข้อมูลหมู่เลือดของคนไข ้

๓.๓.๒.๓ ควำมต้องกัน (Consistency) ค่ำของข้อมูลหนึ่ง ที่ปรำกฎว่ำสอดคล้องกับข้อมูลในชุด
ข้อมูลอ่ืน เช่น ข้อมูลวันที่หรือเวลำที่เก็บในฐำนข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ และฐำนข้อมูลผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรชุดข้อมูล
ต้องมีรูปแบบเดียวกัน 

๓.๓.๒.๔ ควำมเป็นปัจจุบัน (Timeliness) จะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพ่ือทันควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
๓.๓.๒.๕ ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ (Relevancy) 
๓.๓.๒.๖ ควำมพร้อมใช้ (Availability) ข้อมูลควรเข้ำถึงได้ง่ำย สำมำรถใช้งำนได้จริง และ

สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ  
๓.๓.๓ แนวทางการประเมินคุณภาพข้อมูล 

  กำรประเมินคุณภำพข้อมูลของหน่วย ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลโดยใช้แบบ 
กำรประเมินตำม ผนวก ก ในท้ำยเอกสำรนี้ 

๓.๔ การพัฒนาระบบงาน รองรับธรรมาภิบาลข้อมูล 
๓.๔.๑ ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน 

หน่วยที่ต้องกำรพัฒนำระบบงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำด้วยบุคลำกรภำยในกองทัพอำกำศหรือ
กำรจัดจ้ำง จะต้องจัดให้มีกำรพัฒนำระบบงำนตำมมำตรฐำนที่กองทัพอำกำศก ำหนดและเป็นมำตรฐำนสำกล 
โดยให้ยึดหลักวงจรชีวิตกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle) และเพ่ือสนับสนุน 
ธรรมำภิบำลข้อมูลกำรพัฒนำระบบงำนต้องด ำเนินกำรและจัดท ำเอกสำรดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑.๑ แต่งตั้งชุดเจ้ำหน้ำที่พัฒนำระบบงำน ระบุชื่อ พร้อมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 
๓.๔.๑.๒ จัดท ำและส่งมอบเอกสำร แบบจ ำลองควำมคิดข้อมูล แบบจ ำลองข้อมูลเชิงตรรกะ 

และแบบจ ำลองข้อมูลเชิงกำยภำพ 
๓.๔.๑.๓ จัดท ำและส่งมอบพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary)   

๓.๔.๒ ขั้นตอนการจัดท าชุดข้อมูล 
  เมื่อหน่วยมีข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครองเป็นปริมำณมำก จึงจ ำเป็นต้องเลือกเฉพำะข้อมูลที่คำดว่ำ
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยอ่ืนแล้วจัดท ำเป็นชุดข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ในระบบบัญชีข้อมูลกองทัพอำกำศ  
(RTAF Data Catalog) (ที่ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ พัฒนำขึ้น) เพ่ือให้หน่วยอ่ืน 
ได้รับทรำบว่ำหน่วยเรำมีข้อมูลอะไรบ้ำงที่พร้อมให้บริกำรกำรเชื่อมโยง ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี
ข้อมูล ศึกษำได้จำกคู่มือกำรใช้งำนที่เว็บไซต์ www.datacatalog.rtaf.mi.th โดยที่จะต้องจัดท ำค ำอธิบำยข้อมูล
ที่จ ำเป็นและบันทึกไว้ในระบบ ดังตัวอย่ำงชุดข้อมูลดังนี้ 
 

 ล าดับ ชื่อรายการ ค าอธิบาย (Definition) รูปแบบ / วิธีการ 
ต้องมี 

(Required) 

1 รหัสชุดข้อมูล รหัส (ID) ส ำหรับข้อมูลในแต่
ละชุด  

Auto-generated Yes 

2 เจ้ำของข้อมูล  
(Data Owner) 

ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของชุดข้อมูล
ที่เผยแพร่ 

เลือกหน่วยงำนตำมที่ระบุไว้ Yes 



๒๐ 
 

 ล าดับ ชื่อรายการ ค าอธิบาย (Definition) รูปแบบ / วิธีการ 
ต้องมี 

(Required) 
3 กระบวนงำนหลักหรือ

งำนหลักที่ได้รับมอบหมำย 
ระบบงำนที่ให้บริกำร 
ชุดข้อมูล 

เลือกหน่วยงำนตำมที่ระบุไว้ Yes 

4 ชื่อผู้ติดต่อประสำน ชื่อบุคคลที่รับหน้ำที่ติดต่อ
ประสำน เพ่ือขอรับบริกำร
ข้อมูล 

ข้อควำม ประกอบด้วย  
ยศ ชื่อ สกุล 

Yes 

5 เบอร์โทรผู้ติดต่อ
ประสำน 

เบอร์โทรของผู้ติดต่อประสำน อักขระประเภทตัวเลข 
อำรบิก ไม่มีอักขระพิเศษ 
เช่น 0843888045 

Yes 

6 อีเมลผู้ติดต่อประสำน อีเมลของผู้ติดต่อประสำน ชื่ออีเมล Yes 
7 ชื่อชุดข้อมูล ชื่อหัวข้อของชุดข้อมูล 

ที่ให้บริกำร 
ข้อควำม Yes 

8 ค ำอธิบำยอย่ำงย่อ บทคัดย่อของข้อมูลที่บ่งบอก
ถึงเนื้อควำมในข้อมูลอย่ำงสั้น 

ข้อควำม No 

9 ระดับกำรเผยแพร่ข้อมูล 
(หมวดหมู่ข้อมูล) 

ระดับในกำรเปิดเผยข้อมูล 
(หมวดหมู่ข้อมูล) 

ระบุระดับกำรเผยแพร่
ข้อมูล (หมวดหมู่ข้อมูล) 
ดังนี้ 
1 = ข้อมูลส่วนบุคคล  
2 = ข้อมูลที่มีชั้นควำมลับ 
3 = ข้อมูลควำมมั่นคง
ข้อมูล 
4 = ข้อมูลปฏิบัติงำนทั่วไป 

Yes 

10 ชั้นควำมลับ  
(หมวดหมู่ย่อย) 

ควำมลับของเอกสำร ระบุชั้นควำมลับดังนี้ 
1 = ไม่มีชั้นควำมลับ 
2 = ลับ 
3 = ลับมำก 
4 = ลับที่สุด 

No 

11 ระดับในกำรเข้ำถึงข้อมูล ระดับในกำรอนุญำตให้น ำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
ในระดับองค์กร 

ระบุระดับในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลดังนี้ 
1 = ใช้ภำยในหน่วยงำน 
2 = ใช้ระหว่ำงหน่วยงำน 
*เงื่อนไข 

Yes 



๒๑ 
 

 ล าดับ ชื่อรายการ ค าอธิบาย (Definition) รูปแบบ / วิธีการ 
ต้องมี 

(Required) 
12 อุปสรรคในกำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลภำยใน
หน่วยงำน 

  ระบุอุปสรรคในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลภำยใน
หน่วยงำนดังนี้ 
1 = ไม่มี 
2 = มี *ถ้ำมีโปรดระบุ
อุปสรรคในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภำยในหน่วยงำน 

Yes 

13 ระบุอุปสรรคในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลภำยใน
หน่วยงำน 

ค ำอธิบำยถึงอุปสรรคในกำร
แลกเปลี่ยน ในกรณีที่ชุด
ข้อมูลระบุว่ำ มีอุปสรรคใน
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ภำยในหน่วยงำน 

*ถ้ำมีโปรดระบุอุปสรรค 
ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภำยในหน่วยงำน 

No 

14 รูปแบบกำรจัดเก็บ   ระบุรูปแบบกำรจัดเก็บ
ดังนี้ 
1 = Database 
2 = XML 
3 = Text/HTML 
4 = CSV/XLS 
5 = Print Out Report 
6 = อ่ืน ๆ 

Yes 

15 ระบุรูปแบบกำรจัดเก็บ
อ่ืน ๆ 

กรณีระบุรูปแบบกำรจัดเก็บ
เป็นอื่น ๆ ให้ระบคุ ำอธิบำย
รูปแบบ 

ข้อควำม No 

16 วันที่สร้ำง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้
ข้อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD เช่น 2015-02-25) 

  Yes 

17 วันที่ปรับปรุงล่ำสุด วัน เดือน ปี ล่ำสุดที่มีกำร
ปรับปรุงข้อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD เช่น 2015-
02-25) 

Auto Timestamp Yes 

18 ควำมถี่ในกำรเผยแพร่
ข้อมูล 

ควำมถี่ในกำรปรับปรุงชุด
ข้อมูล 

ระบุควำมถี่ในกำรปรับปรุง
ข้อมูลดังนี้ 
1 = รำยปี 
2 = รำย 6 เดือน 
3 = รำยไตรมำส 
4 = รำยเดือน 
5 = รำยปักษ์ 
6 = รำยสัปดำห์ 
7 = รำยวัน 
8 = รำยชั่วโมง 
9 = ต่อเนื่อง 

Yes 



๒๒ 
 

 ล าดับ ชื่อรายการ ค าอธิบาย (Definition) รูปแบบ / วิธีการ 
ต้องมี 

(Required) 
19 สิทธิ์ในกำรใช้ข้อมูล 

(RightofUsage) 
เงื่อนไข ข้อตกลง ในกำรน ำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

เลือกเงื่อนไข ข้อตกลง 
ในกำรน ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ได้มำกกว่ำ 1 
รำยกำร 
1 = ไม่สำมำรถดัดแปลง
เนื้อหำใด ๆ ได้  
2 = สำมำรถดัดแปลง
เนื้อหำเพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ได้  
3 =  ไม่สำมำรถน ำไป
เปิดเผยต่อได้ 
4 = สำมำรถเปิดเผยต่อได้  
5 = ไม่สำมำรถเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นใช้ข้อมูลก่อน
ได้รับอนุญำต 
6 =  สำมำรถเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นใช้ข้อมูลได้ 

Yes 

20 ภำษำ ภำษำของชุดข้อมูล  
ภำษำท่ีใช้ เช่น ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ 

Th = ไทย, En = อังกฤษ , 
Th/En = ไทย/อังกฤษ 

Yes 

21 Tag Tag หรือ Keywords ที่
เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลส ำหรับ
กำรค้นหำ 

แยกแต่ละ Keywords 
ด้วย "," (comma) 

Yes 

ตำรำงที่ ๓.๑ ตำรำงค ำอธิบำยชุดข้อมูลทำงธุรกิจ 

  กำรจัดท ำชุดข้อมูล ให้แบ่งมอบหน้ำที่กำรด ำเนินกำรดังนี้ 
๓.๔.๒.๑ คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ 

หรือคณะท ำงำน/เจ้ำหน้ำที ่ที่ได้รับมอบหมำย ท ำหน้ำที่ วิเครำะห์ควำมส ำคัญข้อมูล คัดเลือกข้อมูลเพ่ือจัดท ำชุดข้อมูล 
  ๓.๔.๒.๒ เจ้ำหน้ำที่ชุดพัฒนำระบบงำนของหน่วย มีหน้ำที่จัดท ำชุดข้อมูล ค ำอธิบำยชุดข้อมูล 
บันทึกชุดข้อมูลลงในระบบ 

๓.๔.๒.๓ คณะเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดหมวดหมู่และตรวจสอบคุณภำพข้อมูล มีหน้ำที่ก ำหนด
หมวดหมู่ข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องชุดข้อมูลทุกวงรอบ ๑ ปี 

๓.๕ การจัดท าคลังข้อมูล และทะเลสาบข้อมูล 
 กำรจัดท ำคลังข้อมูล และทะเลสำบข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ไว้ใน
ส่วนกลำงเพ่ือประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ จัดท ำกำรพยำกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำกหลำย ๆ แหล่ง
เข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ จึงเป็นกำรด ำเนินกำรในส่วนกลำงในระดับกองทัพอำกำศ หรือหำกจะเป็น 
กำรด ำเนินกำรในระดับหน่วยควรเป็นเฉพำะบำงระบบ เช่น ระบบที่มีควำมส ำคัญ มีข้อมูลที่เป็นชั้นควำมลับ 
ข้อมูลควำมมั่นคง หรือข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 



๒๓ 
 
๓.๖ การด าเนินการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 กำรด ำเนินกำรในเรื่องข้อมูลขนำดใหญ่เป็นเรื่องใหม่และท้ำทำยส ำหรับกองทัพอำกำศ จ ำเป็นต้องอำศัย
ควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจที่ตรงกันเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงประสำนสอดคล้อง ในเบื้องต้น 
ควรจะเริ่มที่กำรเตรียมข้อมูลให้มีควำมพร้อมที่ต่อยอดไปสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data Analytic) ได้
ซึ่งต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงมำกทั้งงบประมำณ เทคโนโลยี และก ำลังพล แนวทำงในส่วนของกองทัพอำกำศ  
จึงควรด ำเนินกำรแบบรวมศูนย์ โดยจะต้องพัฒนำขีดควำมสำมำรถของศูนย์ข้อมูล กองทัพอำกำศ (RTAF Data Center) 
ให้รองรับกำรจัดท ำทะเลสำบข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ โดยมีองค์ประกอบที่จะต้องพัฒนำดังนี้  

๓.๖.๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๖.๑.๑ พัฒนำระบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลในศูนย์ข้อมูล กองทัพอำกำศ ให้มีพ้ืนที่จัดเก็บ 

ให้เพียงพอ รองรับปริมำณข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนในอนำคต รวมทั้งเทคโนโลยีในกำรจัดเก็บต้องรองรับกำรจัดกำรข้อมูล 
ทุกประเภท ทั้งแบบมีโครงสร้ำง กึ่งโครงสร้ำง และไม่มีโครงสร้ำง 

๓.๖.๑.๒ พัฒนำเครือข่ำยโทรคมนำคมและเครือข่ำยสำรสนเทศ ให้มีประสิทธิภำพรองรับ 
กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์กับอุปกรณ์ IP Base กำรรับส่งข้อมูลที่มีปริมำณเพ่ิมมำกขึ้น กำรรับส่งข้อมูล 
ที่มีขนำดใหญ่ขึ้น 

๓.๖.๑.๓ จัดหำเครื่องมือส ำหรับกำรจัดเก็บและกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 
๓.๖.๒ พัฒนาด้านก าลังพล 

๓.๖.๒.๑ เร่งสรรหำ และบรรจุก ำลังพลในสำยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะสำขำที่ขำดแคลน 
หรืออำจไม่มีก ำลังพลที่มีองค์ควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวในกองทัพอำกำศ ได้แก่ วิศวกรข้อมูล นักวิเครำะห์ข้อมูล 
เชิงสถิติ นักวิทยำกำรข้อมูล 

๓.๖.๒.๒ จัดกำรอบรมควำมรู้ให้กับก ำลังพลที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกรรมวิธีข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศให้เกิดควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 

๓.๖.๓ การบริหารจัดการ 
๓.๖.๓.๑ จัดตั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนกลำงหรือข้อมูลที่อยู่ในทะเลสำบข้อมูลของกองทัพอำกำศ 
๓.๖.๓.๒ ปรับปรุงกฎระเบียบในกำรจัดเก็บ กำรแบ่งปันข้อมูล 
๓.๖.๓.๓ สนับสนุนงบประมำณในโครงกำรแผนงำนที่เกี่ยวข้องตำมห้วงระยะเวลำของแผน

ด ำเนินกำร 

๓.๗ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๓.๗.๑ ขั้นตอนการขออนุญาตแลกเปลี่ยนข้อมูล 

๓.๗.๑.๑ หน่วยผู้ขอใช้ข้อมูล ตรวจสอบรำยกำรข้อมูลที่ต้องกำรน ำไปใช้โดย 
   (๑) สืบค้นจำกระบบบัญชีข้อมูล หรือ 
   (๒) สอบถำมไปยังหน่วยเจ้ำของข้อมูลมีชุดข้อมูลที่ต้องกำรหรือไม่ 

๓.๗.๑.๒ หน่วยผู้ขอใช้ข้อมูล ท ำหนังสือขอใช้ข้อมูลเสนอต่อ คณะกรรมกำร  
๓.๗.๑.๓ เมื่อคณะกรรมกำร อนุญำตให้ หน่วยผู้ขอใช้ข้อมูลสำมำรถใช้ข้อมูลตำมที่ร้องขอได้ 

ให้หน่วยผู้ขอใช้ข้อมูลและหน่วยเจ้ำของข้อมูล ท ำเอกสำรบันทึกข้อตกลง ตำมรูปแบบที่ก ำหนด ผนวก ข  
จ ำนวน ๓ ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วย ๆ ละ ๑ ฉบับ และที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำร (กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรทหำรอำกำศ) ๑ ฉบับ จำกนั้นให้ชุดพัฒนำระบบงำนของทั้งหน่วยผู้ขอใช้ข้อมูลและหน่วยเจ้ำของข้อมูล 
ด ำเนินกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมข้อตกลง 



๒๔ 
 

๓.๗.๒ แนวทางปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๓.๗.๒.๑ จัดให้มีกำรบันทึกรำยละเอียดและจัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 

ที่มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล (Log File) ระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้  
๓.๗.๒.๒ จัดให้มีกำรตรวจสอบได้ว่ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมหรือ

เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ กระบวนกำรแลกเปลี่ยน และมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
๓.๗.๒.๓ จัดให้มีกำรติดตำมและควบคุมประสิทธิภำพระหว่ำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือรักษำ

ไว้ซึ่งควำมปลอดภัยของข้อมูล คุณภำพข้อมูล และสอดคล้องกับระดับกำรให้บริกำร 

๓.๘ การเปิดเผยข้อมูล 
๓.๘.๑ กฎหมายและนิยามข้อมูลเปิด 

๓.๘.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ในมำตรำ ๕๙ ก ำหนดให้รัฐ
ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับควำมมั่นคง  
ของรัฐหรือเป็นควำมลับของทำงรำชกำรตำมที่กฎหมำยบัญญัติ และต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลหรือ
ข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก 

๓.๘.๑.๒ ข้อมูลเปิด (Open Data) หมำยถึง ข้อมูลที่สำมำรถน ำไปใช้ได้โดยอิสระ น ำกลับมำใช้ใหม่
และแจกจ่ำยได้โดยใครก็ตำม แต่ต้องระบุแหล่งที่มำหรือเจ้ำของข้อมูลและต้องใช้สัญญำอนุญำต หรือเงื่อนไข
เดียวกันกับที่มำหรือตำมเจ้ำของข้อมูลก ำหนด 

๓.๘.๒ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยและข้อมูลเปิด 
๓.๘.๒.๑ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลที่ระบุไว้ใน มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ ของพระรำชบัญญัติ

ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓.๘.๒.๒ ข้อมูลเปิด ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลปฏิบัติงำนทั่วไป (ตำมข้อ ๓.๒.๔) และหน่วย

พิจำรณำแล้วว่ำเป็นข้อมูลที่เป็นควำมต้องกำรของ หน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ภำคเอกชน หรือประชำชน สำมำรถ 
น ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้อย่ำงแพร่หลำยและเกิดประโยชน์ 

๓.๘.๓ แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล 
๓.๘.๓.๑ คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องกำรเผยแพร่ 
๓.๘.๓.๒ จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ ควรเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่

คอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนได้ง่ำย (Machine-Readable) เช่น รูปแบบของ Comma-Separated Values - CSV 
Application หรือ Programming Interface - API  

๓.๘.๓.๓ จัดท ำค ำอธิบำยชุดข้อมูล (Metadata) เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถเข้ำใจเกี่ยวกับบริบท
ของข้อมูล 

๓.๘.๓.๔ น ำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้ ๒ วิธี 
   (๑) เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์หรือ Universal Resource Identifier - URI ของกองทัพอำกำศ 
www.datacatalog.rtaf.mi.th พร้อมค ำอธิบำยชุดข้อมูล  
   (๒) เผยแพร่ผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ โดยปฏิบัติตำมเอกสำร คู่มือกำรน ำข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บ data.go.th 

๓.๘.๓.๕ รับฟังควำมคิดเห็นและปรับปรุงข้อมูลเปิดตำมควำมต้องกำรผู้ใช้ 
 



 

บทที่ ๔ การประเมินความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล 

๔.๑ การประเมินความพร้อมระดับหน่วย (Data Governance Readiness Assessment) 
๔.๑.๑ แบบประเมินความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล 

แบบประเมินควำมพร้อมธรรมำภิบำลข้อมูลนี้ดัดแปลงจำกแบบประเมินของกรอบก ำกับดูแล
ข้อมูลโดยให้สำมำรถวัดและประเมินได้สะดวกและสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติ ธรรมำภิบำลข้อมูล 
ของกองทัพอำกำศ โดยได้จัดท ำเป็นตำรำงและมีหัวข้อประเมิน ได้แก่ 

๔.๑.๑.๑ กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมแนวทำงปฏิบัติ จัดท ำแนวทำงปฏิบัติของหน่วย รองรับ 
แนวทำงปฏิบัติของ กองทัพอำกำศ 

๔.๑.๑.๒ กำรเตรียมข้อมูล ได้แก่  กำรจัดหมวดหมู่ข้อมูล กำรจัดท ำแบบจ ำลองข้อมูล 
เชิงควำมคิด แบบจ ำลองข้อมูลเชิงตรรกะ แบบจ ำลองข้อมูลเชิงกำยภำพ และจัดท ำดัชนีข้อมูล (Data Dictionary) 

๔.๑.๑.๓ กำรเตรียมกำรเชื่อมโยง ได้แก่ กำรจัดท ำชุดข้อมูล และดัชนีข้อมูล ลงบันทึกในระบบ
บัญชีข้อมูล ทอ. กำรจัดท ำ API ส ำหรับกำรให้บริกำร 

๔.๑.๑.๔ ควำมสำมำรถกำรเชื่อมโยง ได้แก่ กำรให้บริกำรเว็บเซอร์วิช กำรให้บริกำร ETL 
๔.๑.๑.๕ กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลและขีดควำมสำมำรถของระบบงำน 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 รวม 
1. โครงสร้ำงก ำกับดูแล มีค ำสั่งแต่งตั้ง       
- คณก.ICT หน่วย       
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล       
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล       
- เจ้ำหน้ำที่ชุดพัฒนำระบบงำน       
- คณะเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล       
2. กำรเตรียมข้อมูล มีกำรด ำเนินกำร       
- มำตรกำรก ำหนดสิทธิ เข้ำถึงข้อมูล       
- รูปแบบจัดเก็บข้อมูล (ควรเป็นฐำนข้อมูล)       
- จัดหมวดหมู่ข้อมูล       
- แบบจ ำลองข้อมูล       
- ดัชนีข้อมูล (Data Dictionary)       
- ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล       
3. กำรเตรียมกำรเชื่อมโยงข้อมูล  
มีกำรด ำเนินกำร 

      

- จัดท ำชุดข้อมูล       
- จัดท ำเมทำดำตำ       
- บันทึกชุดข้อมูล/ดัชนีข้อมูลลงในระบบบัญชี
ข้อมูล 

      

- จัดท ำ API ชุดข้อมูลส ำหรับกำรให้บริกำร       
 



๒๖ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 รวม 
4. ควำมสำมำรถกำรเชื่อมโยง*  
มีกำรด ำเนินกำร 

      

- จัดท ำข้อตกลงกำรให้บริกำรข้อมูล 0 >1 >2 >3 >4  
- ให้บริกำรเว็บเซอร์วิช  0 >1 >2 >3 >4  
- ให้บริกำร ETL   0 >1 >2 >3 >4  
5. กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลและ 
ขีดควำมสำมำรถของระบบงำน 

      

- กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูล       
- ระดับควำมสำมำรถของระบบงำน**       
* หมำยถึงจ ำนวนหน่วยงำนที่หน่วยให้บริกำร  
** ใช้แบบประเมินตำมข้อ ๔.๑.๓ 

ตำรำงที่ ๔.๑ ตำรำงแบบประเมินควำมพร้อมธรรมำภิบำลข้อมูล 

๔.๑.๒ ระดับการให้คะแนนความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล 
  เป็นแบบวัดผลกำรให้คะแนน ตำมรำยกำรตรวจมี ๕ ระดับดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๒.๑ ระดับ ๐ หมำยถึง ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
๔.๑.๒.๒ ระดับ ๑ หมำยถึง มีกำรด ำเนินกำรในขั้นต้นก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร แต่ยังไม่มี

ผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดขึ้น 
๔.๑.๒.๓ ระดับ ๒ หมำยถึง เริ่มมกีำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีได้จัดท ำขึ้น แต่ยังไม่ครบถ้วน 
๔.๑.๒.๔ ระดับ ๓ หมำยถึง มีกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดขึ้นอย่ำงครบถ้วน 
๔.๑.๒.๕ ระดับ ๔ หมำยถึง มีกำรวิเครำะห์ปรับปรุงแนวทำงด ำเนินกำรให้มีควำมเหมำะสม

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  หมำยเหตุ หำกกำรตรวจสอบประเมินรำยกำรใดไม่สำมำรถแสดงผลคุณภำพกำรด ำเนินกำรได้ 
ให้ใช้กำรวัดผลแบบ ๒ ระดับ ได้แก ่ระดับคะแนน ๐ : ไม่มีกำรด ำเนินกำร และระดับคะแนน ๔ : ด ำเนินกำรแล้ว 

๔.๑.๓ แบบประเมินความสามารถของระบบงาน 
  ประยุกต์ใช้จำกระดับควำมสำมำรถกำรใช้ข้อมูลของระบบงำนนั้น โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ 

๔.๑.๓.๑ ระดับ ๐ หมำยถึง ไม่มีกำรน ำข้อมูลที่จัดไปประมวลผลหรือมีระบบแสดงผล 
๔.๑.๓.๒ ระดับ ๑ หมำยถึง ระบบมีขีดควำมสำมำรถแค่แสดงผล รำยงำนผล 
๔.๑.๓.๓ ระดับ ๒ หมำยถึง ระบบสำมำรถบอกได้ถึงสำเหตุของรำยงำนผลที่แสดงออก หรือ

พยำกรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตหำกไม่ด ำเนินกำรใด ๆ 
๔.๑.๓.๔ ระดับ ๓ หมำยถึง ระบบสำมำรถแนะน ำ กำรแก้ไขปัญหำที่ตรวจพบได ้
๔.๑.๓.๕ ระดับ ๔ หมำยถึง ระบบสำมำรถด ำเนินกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวได้โดยอัตโนมัติและ

ถูกต้อง 
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รูปที่ ๔.๑ ระดับควำมสำมำรถของระบบงำน 

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูล 
 แนวทำงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลข้อมูล เป็นแนวทำงพัฒนำควำมร่วมมือในกำรจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูล
ของหน่วยงำนกองทัพอำกำศ โดยใช้แนวทำงกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำโครงกำร หรือบ ำรุงรักษำ
ให้กับระบบงำนหรือโครงกำรที่ด ำเนินตำมแนวทำงธรรมำภิบำลข้อมูลนี้ 

๔.๒.๑ จัดล าดับผลการประเมิน 
  น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินตำมข้อ ๔.๑ มำจัดล ำดับคะแนน ซึ่งสำมำรถแสดงผลได้ว่ำ 
กำรด ำเนินกำรตำมธรรมำภิบำลข้อมูลของหน่วยหรือระบบงำนที่หน่วยรับผิดชอบ มีประโยชน์และ 
มีประสิทธิภำพเพียงใด 

๔.๒.๒ จัดสรรสนับสนุนงบประมาณ 
  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำ ซ่อมบ ำรุง จั ดเก็บ
รักษำข้อมูล มำเป็นข้อพิจำรณำหลักในกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ให้กับหน่วยใด โครงกำรใด 

๔.๓ สรุปภาพรวมการด าเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล 
 กำรด ำเนินกำรธรรมำภิบำลข้อมูลเป็นกำรด ำเนินกำรที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในทุกเรื่อง ตั้งแต่ด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล กำรพัฒนำซอฟต์แวร์หรือกำรพัฒนำโปรแกรม กำรจัดท ำ   
Big Data Analytic กำรจัดท ำ  Machine Learning หรือ  AI และกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลและ 
ระบบสำรสนเทศ ซึ่งกำรด ำเนินกำรในบำงเรื่องได้มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติแล้ว และในบำงเรื่องจ ำเป็นต้อง
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในรำยละเอียดเพ่ิมเติมต่อไป และเพ่ือให้หน่วยเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติในเอกสำรฉบับนี้
โดยง่ำย จึงได้จัดท ำ Work Flow ส ำหรับหน่วยเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไป ดังรูปที่ ๔.๒ - ๔.๔ 
 



๒๘ 
 

 
รูปที่ ๔.๒ กำรจัดท ำบัญชีข้อมูล กำรบันทึกและใช้ระบบบัญชีข้อมูล 

 จำกรูป ๔.๒  แสดงภำพกำรด ำเนินกำรกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และกำรค้นหำชุดข้อมูล
จำกระบบบัญชีข้อมูล เพ่ือจัดท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยเจ้ำของข้อมูลและหน่วยผู้ขอใช้ข้อมูล 
  



๒๙ 
 

รูปที่ ๔.๓ แผนผังกระบวนกำรจัดท ำ Data Catalog 

 จำกรูปที่ ๔.๓  เป็นภำพแสดงล ำดับขั้นของกระบวนกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล โดยเริ่มจำกกำรตรวจสอบ
เบื้องต้นว่ำหน่วยเป็นเจ้ำของข้อมูลหรือไม่ ถ้ำใช่จะต้องสู่กำรจัดหมวดหมู่ข้อมูล และกำรแยกประเภทข้อมูล
ต่อไป ก่อนน ำไปจัดท ำเป็นชุดข้อมูลและบันทึกในระบบบัญชีข้อมูล 
 



๓๐ 
 

 
รูปที่ ๔.๔ แผนภำพรวมกิจกรรมกระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูล 

 จำกรูปที่  ๔.๔ เป็นภำพแสดงภำพรวมกิจกรรมของกระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลในรูปแบบ  
Swim Lane (ก ำหนดหน่วยปฏิบัติ) ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล ขั้นตอน 
กำรขอเชื่อมโยงข้อมูล และข้ันตอนกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
 



 

ภาคผนวก 
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ผนวก ก  การประเมินคุณภาพข้อมูลที่เป็น โครงสร้างส าหรับแต่ละชุดข้อมูล  
คุณภาพ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การวัด 

หน่วยวัด ตัวอย่าง 

ควำมถูกต้อง  แถวxฟิลด์  ร้อยละ  ถ้ำพบว่ำมี 80 ฟิลด์ที่มีควำมถูกต้องตลอดทั้ง 1,000 คน  
ดังนั้นชุดข้อมูลนี้มีควำมถูกต้อง  
= (1,000 x 80) / (1,000 x 100) x 100  
= 80  

ควำมครบถ้วน  1) แถว  
2) แถวxฟิลด์ 
3) แถวxฟิลด์
ที่จ ำเป็น  

ร้อยละ  กรณีท่ี 1 : พิจำรณำเฉพำะแถวข้อมูล  
ถ้ำพบว่ำมีกำรบันทึกข้อมูล 900 คน โดยไม่สนใจจ ำนวนฟิลด์ที่มี 
กำรบันทึก ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีควำมครบถ้วน  
= (900 / 1,000) x 100  
= 90  
กรณีท่ี 2 : พิจำรณำแถวและฟิลด์ข้อมูล  
ถ้ำพบว่ำมี 60 ฟิลด์จำก 100 ฟิลด์ ที่มีกำรบันทึกข้อมูลทั้ง 1,000 คน 
ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีควำมครบถ้วน  
= (1,000 x 60) / (1,000 x 100) x 100 
= 60  
กรณีท่ี 3 : พิจำรณำแถวและฟิลด์ข้อมูลที่มีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น  
ถ้ำก ำหนดให้มี 80 ฟิลด์ที่มีควำมจ ำเป็นต้องบันทึกข้อมูล แล้วพบว่ำ 
มี 60 ฟิลด์จำก 80 ฟิลด์ ที่มีกำรบันทึกข้อมูลทั้ง 1,000 คน  
ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีควำมครบถ้วน  
= (1,000 x 60) / (1,000 x 80) x 100  
= 75  

ควำมต้องกัน  ฟิลด์  ร้อยละ  ถ้ำพบว่ำมี 20 ฟิลด์ที่เก็บซ้ ำซ้อนกับชุดข้อมูลอ่ืนและมีรูปแบบของ
ฟิลด์ที่แตกต่ำงกัน เช่น รูปแบบวันที่ รูปแบบรหัส ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มี
ควำมต้องกัน  
= (100 - 20 / 100) x 100  
= 80  

ควำมเป็น
ปัจจุบัน  

1) แถว  
2) แถวxฟิลด์  

ร้อยละ  กรณีท่ี 1 : พิจำรณำเฉพำะแถวข้อมูล  
ถ้ำมีพนักงำนใหม่ 10 คน และมีพนักงำนเก่ำ 5 คน ที่มีกำรเปลี่ยน
ข้อมูล ซึ่งยังไม่มีกำรบันทึกหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูล
ชุดนี้มีควำมเป็นปัจจุบัน  
= 100 - [(10 + 5) / (1,000+10) x 100]  
= 98.51 
กรณีท่ี 2 : พิจำรณำแถวและฟิลด์ข้อมูล  
ถ้ำมีพนักงำนใหม่ 10 คน และมีพนักงำนเก่ำ 5 คน ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ
และบ้ำนเลขที่ ซึ่งยังไม่มีกำรบันทึกหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีควำมเป็นปัจจุบัน  
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คุณภาพ
ข้อมูล 

รูปแบบ 
การวัด 

หน่วยวัด ตัวอย่าง 

ควำมเป็น
ปัจจุบัน  

1) แถว  
2) แถวxฟิลด์  

ร้อยละ  = 100 – [ [ (10 x 2) + (5 x 2) ] / [ (1,000 + 10) x 100] x 100 ]  
= 99.97 
หมำยเหตุ : ชื่อและบ้ำนเลขที่นับเป็น 2 ฟิลด์ 

ตรงตำมควำม
ต้องกำรใช้  

ฟิลด์  ร้อยละ  ถ้ำพบว่ำม ี20 ฟิลด์ที่ไม่เคยถูกน ำไปใช้ ดังนั้นข้อมูลชุดนี้ 
มีควำมตรงตำมควำมต้องกำรใช้  
= [ (100 - 20) / 100 ] x 100 
= 80  

ควำมพร้อมใช้  ชุดข้อมูล  ร้อยละ  = 100 ถ้ำข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ ฐำนข้อมูล  
= 66.67 ถ้ำข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ XML JSON และ CSV  
= 33.33  ถ้ำข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ WORD PDF  

 
หมำยเหตุ : ข้อมูลที่อยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำสำมำรถจัดให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ ถ้ำมีเครื่องมือหรือวิธีกำรที่ท ำให้ 
กำรน ำข้อมูลไปใช้งำนสะดวกมำกขึ้น 
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ผนวก ข  บันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 

บันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 

      ท ำท่ี……………….………………………….… 
      วันที่…….เดือน………………….พ.ศ. ……….. 

 
  บันทึกข้อตกลงนี้ท ำขึ้นระหว่ำง            (ชื่อหน่วย)                  ซึ่งต่อไปในเอกสำรนี้จะ
เรียกว่ำ “ผู้อนุญำต” ฝ่ำยหนึ่ง กับ            (ชื่อหน่วย)                  ซึ่งเรียกว่ำ “ผู้รับอนุญำต” อีกฝ่ำยหนึ่ง 
  ทั้งสองฝ่ำยตกลงท ำบันทึกข้อตกลงกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลมีข้อควำมต่อไปนี้ 
๑. ผู้อนุญำตเป็นเจ้ำของข้อมูล/ชุดข้อมูล      (ชื่อข้อมูล/ชุดข้อมูล)          ของระบบงำน     (ชื่อระบบงำน)
อนุญำตให้ผู้รับอนุญำตเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูล/ชุดข้อมูล      (ชื่อข้อมูล/ชุดข้อมูล)          ของระบบงำน
(ชื่อระบบงำน)       ตำมเงื่อนไขดังนี้ 
 ๑.๑ กำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                          เท่ำนั้น 
 ๑.๒ ไม่อนุญำตให้ผู้รับอนุญำตน ำข้อมูล/ชุดข้อมูล ไปใช้นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ตำมข้อ ๑.๑ หรือน ำไป
แบ่งปัน เผยแพร่ แจกจ่ำยหรือจ ำหน่ำย แก่ บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นทั้งหมดหรือบำงส่วน  
ของข้อมูล/ชุดขอ้มูล นั้น 
 ๑.๓ ผู้อนุญำต มีหน้ำที่  
  - จัดเตรียมข้อมูล/ชุดข้อมูล ที่ได้ตกลงไว้ให้มีควำมถูกต้อง พร้อมให้บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลตำม
เทคโนโลยีที่ใช้ ตลอดระยะเวลำที่ได้ท ำบันทึกข้อตกลง  
  - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ย นข้อมูล  
ตลอดระยะเวลำที่ได้ท ำบันทึกข้อตกลง 
 ๑.๔ เมื่อผู้อนุญำตได้ด ำเนินกำรควบคุมระบบงำนและจัดกำรข้อมูลเป็นไปตำมมำตรฐำนแล้ว มิต้อง
รับผิดชอบในกรณีท่ีระบบไม่สำมำรถให้บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
๒. ผู้รับอนุญำต จะใช้ข้อมูล/ชุดข้อมูลที่ได้จำกกำรเชื่อมโยงข้ำงต้น ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ 
ทุกประกำร พร้อมกับด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๒.๑  แต่งตั้ งเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ตลอดระยะเวลำที่ได้ท ำบันทึกข้อตกลง 
 ๒.๒ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ข้อขัดข้องของระบบกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล รำยงำนให้ 
ผู้อนุญำตทรำบเพ่ือพัฒนำปรับปรุงระบบงำนต่อไป 
 ๒.๓ รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมสมควรกับขีดควำมสำมำรถ 
 ๒.๔ หำกมีกำรรั่วไหลของข้อมูลไปยังบุคคลที่สำม โดยไม่พยำยำมรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยตำมข้อ ๒.๓  
ให้ผู้รับอนุญำตรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น  
๓. กำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล  
 ๓.๑ เทคโนโลยีกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นแบบ       
 ๓.๒ วงรอบกำรเข้ำถึงข้อมูล          
 ๓.๓ วัน เวลำ ที่เริ่มให้บริกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน       
 ๓.๔ วันเวลำ สิ้นสุดกำรให้บริกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล      
 ๓.๕ อ่ืนๆ (ถ้ำมี)           
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๔. กำรบอกยกเลิกข้อตกลง 
 ๔.๑ บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ท ำบันทึกข้อตกลงนี้เป็นต้นไป ทั้งสองฝ่ำยอำจตกลง 
เป็นหนังสือเพ่ือยุติข้อตกลงกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยควำมเห็นชอบทั้งสองฝ่ำย 
 ๔.๒ กำรบอกยกเลิกข้อตกลงฝ่ำยเดียวจะกระท ำมิได้ยกเว้นได้รับควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ 
 บันทึกข้อตกลงนี้ท ำข้ึนเป็นสำมฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำ
โดยตลอดดีแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และเก็บไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ที่ 
คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอีกหนึ่งฉบับ 
 
 ลงชื่อ……………………………………ผู้อนุญำต  ลงชื่อ……………………………………ผู้รับอนุญำต 
       (……………………………………)         (……………………………………)  
 
 ลงชื่อ……………………………………พยำน  ลงชื่อ……………………………………พยำน 
       (……………………………………)         (……………………………………)  
    
     ลงชื่อ…………………………………… ผู้แทน  
       คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กองทัพอำกำศ 
           (……………………………………)  


