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8.2 การจัดลําดับความสาํคญัของโครงการตามประโยชน์และต้นทนุ 

จากหัวข้อที่ 8.1 ทําให้ทราบวิธีการในการประเมินผลกระทบของปัญหาคุณภาพข้อมูลที่มีต่อ
องค์กร และวิธีการหาผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน รวมทั้งผลกระทบที่คํานวณออกมาเป็นค่าใช้จ่าย
ได้ และผลกระทบด้านอ่ืนๆที่คํานวณค่าใช้จ่ายไม่ได้ จากผลการประเมินน้ี สามารถนํามาใช้หาข้อมูล
สนับสนุนการริเริ่มพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้   คือการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของ
โครงการ รวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนา
โครงการในกรณีที่อาจมีโครงการหลักหรือโครงการย่อยหลายโครงการ  
 ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ประโยชน์และต้นทุนของโครงการ และจัดลําดับโครงการตาม
ประโยชน์และต้นทุนของโครงการ  

8.2.1 การวิเคราะหต้์นทุนและประโยชน์ (Cost–Benefit Analysis) 
ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ประโยชน์ของการลงทุนในโครงการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน

ข้อมูล และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยการประเมินเชิงลึก ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน โดย
ผลตอบแทน คิดเป็นร้อยละของจํานวนเงินลงทุน แนวทางการดําเนินงานในการหาต้นทุนและประโยชน์
ของโครงการแสดงในตารางที่ 8.5 

ตารางท่ี 8.5 การหาต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ 

ต้นทุน ประโยชน์ 
ระบุค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ เช่น  
 ทรัพยากรบุคคล   
 การอบรมผู้ใช้งาน  
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  
 ซอฟต์แวร์  
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

ระบุรายได้ท่ีจะเกิดเพ่ิมข้ึน และประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีจะมี เช่น 
 ประโยชน์จากการมีข้อมูลพร้อมใช้ และมีคุณภาพดี   
 คุณค่าของข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 
 ให้บริการประชาชนได้รวดเร็วข้ึน 
 การดําเนินงานรวดเร็วข้ึน 

 ลดค่าใช้จ่ายเนื่องมาจากข้อมูลไม่มีคุณภาพ 
 ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 ลดภาระในการการบริหารจัดการข้อมูล 
 ลดการเก็บข้อมูลซํ้าซ้อน 

(ดูหัวข้อ 8.1.3 เรื่องการประเมินค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากปัญหา
ด้านข้อมูล ) 
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เมื่อคํานวณต้นทุนและประโยชน์ของโครงการได้แล้ว ก็สามารถหาผลต่างระหว่างประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตามส่ิงที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยในการคํานวณประโยชน์ของโครงการคือ 

• การประมาณระยะเวลาสําหรับรายได้ที่คาดว่าจะเกิดและค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้ 
• การประเมินประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคํานวณเป็นจํานวนเงินได้ โดยเฉพาะ

โครงการของภาครัฐที่เน้นการบริการประชาชน แม้โครงการอาจไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรโดยตรงแต่ประโยชน์ที่ต้องมาคํานวณด้วยคือ ประโยชน์ที่ตกอยู่กับประเทศชาติ 
ประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น  
 ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการมาติดต่อหน่วยงานราชการ  
 ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น  
 สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
 มีการประสานงานและร่วมมอืกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น  
 ประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ 

การประเมินอาจใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือให้ผู้
ที่เก่ียวข้องแต่ละคน ประเมินความสําคัญของประโยชน์แต่ละข้อ  

การคํานวณผลตอบแทนการลงทุน (Return on investment) [6] 
ในกรณีที่สามารถคํานวณต้นทุนและประโยชน์ของโครงการเป็นจํานวนตัวเลขได้ สามารถ

คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนได้  ด้วยการเปรียบเทียบประโยชน์หรือผลตอบแทนในการลงทุน กับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน และประโยชน์สามารถคํานวณเป็นร้อยละของจํานวนเงินลงทุนได้  

วิธีการการคํานวณผลตอบแทนการลงทุน(ROI) 
• ใช้ข้อมูลจากการทําการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ (Cost–Benefit Analysis)  
• สูตรหา ROI เป็นดังน้ี 

 ROI = (ผลได้จากการลงทนุ – ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) / ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ 
• เปรียบเทียบ ROI ที่ได้กับการลงทุนในโครงการอ่ืนๆ 
• ผลตอบแทนการลงทุนควรเป็นบวก
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ตัวอย่างกรณศีึกษา การคาํนวณผลตอบแทนการลงทุนของการเชื่อมโยงข้อมูลสาํหรับการส่งต่อผู้ป่วย 

กรณีที่จังหวัดนนทบุรีและอีก 2 จังหวัดข้างเคียงต้องการลงทุนพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการ
ส่งต่อผู้ป่วยในลักษณะเว็บเซอร์วิส ซึ่งนอกจากจะอํานวยความสะดวกในการค้นหาโรงพยาบาลท่ีจะส่งต่อ 
ยังทําให้โรงพยาบาลต้นทางที่ส่งต่อผู้ป่วยสามารถป้อนข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบส่งให้กับโรงพยาบาล
ปลายทางที่รับรักษาได้ เมื่อผู้ป่วยไปถึงก็สามารถรักษาได้เลย ไม่ต้องรอตรวจสอบประวัติการรักษาจาก
ผู้ป่วยอีก 

 
ต้นทุน ประโยชน์ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการลงทุนในโครงการ  
 ทรัพยากรบุคคล   
 การอบรมผู้ใช้งาน  
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  
 ซอฟต์แวร์  
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 ให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นท้ัง โรงพยาบาลต้นทาง

และปลายทาง 
 สวัสดิภาพประชาชนดีขึ้น 
 การดําเนินงานรวดเร็วข้ึน 
 ลดภาระบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการ 
สมมุติค่าใช้จ่ายรวมต่อ 1 โรงพยาบาลเป็น 300,000 บาท 
สมมุติจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดข้างเคียงอีก 2 จังหวัด 
มีโรงพยาบาลรวม 300 แห่งท่ีต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน 
 
 
ค่าใช้จ่าย 3 จังหวัด 
300 โรงพยาบาล x 300,000 บาท/ระบบ  
รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท 

เชิงปริมาณ 
ลดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากขาดข้อมูลโรงพยาบาลอื่นๆ 
• รวมประมาณ  120 ล้านบาท/ปี/จังหวัด 
 (ดูรายละเอียดจากตาราง 10.4 การประเมินค่าใช้จ่าย
ของปัญหาด้านข้อมูลของการส่งต่อผู้ป่วย ) 
 
ลดค่าใช้จ่าย 3 จังหวัด ใน 1 ปี  
120 ล้านบาท/ปี/จังหวัด x 3 จังหวัด 
รวมเป็นเงินประมาณ  360 ล้านบาท 

 

ดังน้ันสรุปได้ว่า การลงทุนในโครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล คุ้มค่าต่อ
การลงทุนเน่ืองจากผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าศูนย์ซึ่งคํานวณจากสูตร 

ROI = (ผลได้จากการลงทนุ – ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) / ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ 
• ROI = (360,000,000-90,000,000)/ 90,000,000 
• ผลตอบแทนการลงทุน =  3 เท่าของเงินลงทุน 

ถ้าระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนมีอายุการใช้งาน 5 ปี ผลตอบแทนที่ได้ก็จะมากขึ้นไปอีก
หลายเท่าตัว แสดงให้เห็นความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างชัดเจน 
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8.2.2 การจัดลําดับความสาํคญัของโครงการ 
ในกรณีที่จําเป็นต้องวางแผนการดําเนินงานโครงการ เพ่ือจัดลําดับการพัฒนาโครงการต่างๆ 

ตามเวลาที่เหมาะสม (หากมีหลายโครงการ) โครงการเหล่าน้ันอาจมีประโยชน์มากมาย แต่ไม่สามารถหา
ผลตอบแทนจากการลงทุนออกมาเป็นจํานวนตัวเลขได้ ดังน้ันจําเป็นต้องมีวิธีการอ่ืนๆ มาช่วยในการ
ประเมินความสําคัญของโครงการ  

• ขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญ 
 การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหา ประโยชน์ที่ไม่สามารถคํานวณเป็นจํานวน
ได้น้ัน ให้ใช้วิธีระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล ผู้
ที่เก่ียวข้องควรเป็นผู้ที่ผลิต ดูแล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพข้อมูล ผลพลอยได้ของ
การจัดลําดับความสําคัญก็คือการได้พบปะสนทนากันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติอาจไม่มีโอกาสได้
พบปะกัน ซึ่งการประชุม/สัมมนาที่สําเร็จด้วยดีน้ันจะทําให้เกิดความเข้าใจกันและมีการร่วมมือกันมากขึ้น
ระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง โดยแนวทางการจัดลําดับความสําคัญแสดงโดยรูปที่ 8.5 

 

รูปที่ 8.5 แนวทางการจัดลําดับความสําคัญ (ประยุกต์จาก [2]) 

ระบุขั้นตอน/กระบวนการ 
จัดลําดับทํางาน 

เอกสาร 
โครงการ 

เลือกวิธีการประชุม 
หารือเพ่ือจัดลําดับ 

เลือกผู้ร่วมจัดลําดับจากทุกระดับ 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน 

เตรียมข้อมูลสนับสนุน 
ให้แก่ผู้ร่วมจัดลําดับ 

เอกสาร 
โครงการ 

จัดลําดับ 
1.ตกลงในข้ันตอน โครงการ เหตผุลของการจัดลําดับ 
2.จัดลําดับโดยใหถ้กเถียงและหารือเพ่ือหาเหตุผลสนับสนุน 
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• ตัวอย่างการจดัลําดับความสําคัญ 
ตารางท่ี 8.6 แสดงตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลตามผลกระทบต่อกระบวนการ

ทํางาน โดยข้อมูลแต่ละรายการมีความสําคัญต่อกระบวนการทํางานไม่เท่ากัน หากข้อมูลใดมีปัญหาแล้ว
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหลักมาก ทําให้หน่วยงานไม่สามารถดําเนินงานที่สําคัญได้ ก็แสดงว่า
ข้อมูลน้ันมีผลกระทบสูงมาก การจัดลําดับในตัวอย่างน้ีแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการหาผลกระทบของข้อมูลที่มีต่อกระบวนการทํางานโดยรวม เน่ืองจากปัญหา
ข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหลายอย่าง ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 8.6 ผลกระทบ
ของข้อมูลมี 2 ด้านคือ 

• ผลกระทบต่อการวางแผนควบคุมมลพิษ 
• ผลกระทบต่อการออกรายงานประจําปี 
ดังน้ันการหาผลกระทบโดยรวมอาจใช้วิธีหาผลกระทบสูงสุด เพราะถ้าข้อมูลมีปัญหาทําให้

กระบวนการทํางานใดงานหน่ึงถึงข้ันล้มเหลว ย่อมถือว่าสําคัญมาก เช่น  
• ข้อมูลนํ้าเสียจากโรงงานมีผลกระทบต่อการวางแผนควบคุมมลพิษ = A (สูงสุด) คือถ้าขาด

ข้อมูลน้ีแล้ว การทํางานถึงข้ันล้มเหลว 
• ข้อมูลนํ้าเสียจากโรงงานมีผลกระทบต่อการออกรายงานประจําปี = B (อันดับ2) 
• ผลกระทบรวมอยู่ในระดับ A  เน่ืองจากเลือกจากค่าสูงสุดของ (A,B)  แต่หากต้องการใช้วิธี

อ่ืน เช่น การหาค่าเฉล่ียก็อาจทําได้เช่นกัน โดยเปลี่ยนระดับคะแนนเป็นเลขจํานวน รวมท้ัง
สามารถใช้วิธีถ่วงนํ้าหนักของผลกระทบต่อการทํางานแต่ละด้าน ก่อนหาผลกระทบใน
ภาพรวมก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดลําดับความยากง่ายของการได้มาของข้อมูลแต่ละรายการซึ่งอาจขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ เช่น 

• ความพร้อมของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล ทั้งด้านตัวข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การทําสัญญาข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขอใช้ข้อมูล 
• งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการเช่ือมโยงระบบข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการผนวกผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพ่ือหาลําดับความสําคัญของข้อมูล
แต่ละรายการ  ตัวอย่างเช่น  

• ข้อมูลนํ้าเสียจากการเกษตรมีผลกระทบรวมอยู่ในระดับ A คือสูงสุด 
• ระดับความยากในการรวบรวม/ดูแลรักษาข้อมูลนํ้าเสียจากการเกษตร = 1 ง่ายที่สุด  
• ดังน้ันข้อมูลนํ้าเสียจากการเกษตรมีลําดับความสําคัญเท่ากับ A1  

 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลหลายๆรายการ ระดับ A1 จะเป็นลําดับสูงสุดที่ควรพิจารณาเลือกใน
การลงทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เพราะมีผลกระทบต่อการทํางานสูงสุด (ระดับ A) และการ
รวบรวมข้อมูลง่ายที่สุด (ระดับ 1) 
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ตารางท่ี 8.6 ตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลตามผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน (ประยุกต์จาก [6]) 

 
 

ข้อมูล 

ผลกระทบของข้อมูลท่ีมีปัญหาต่อ 
กระบวนการทํางานของหน่วยงาน 

ความยาก/ง่าย 
ในการรวบรวม 
และดูแลรักษา

ข้อมูล 

ผลกระทบ 
สูงสุดท่ี 
จัดลําดับ 

ในข้ันตอนสุดท้าย 
การวางแผน
ควบคุมมลพิษ 

การออกรายงาน
ประจําปี 

ข้อมูลน้ําเสียจากการเกษตร  A A 1 A1 
ข้อมูลน้ําเสียชุมชน  B B 3 B2 
ข้อมูลน้ําเสียโรงงาน A B 2 A2 
หมายเหตุ 
A มากท่ีสุด  D น้อยท่ีสุด, 1= ง่าย 2=ปานกลาง 3=ยาก  
เม่ือผนวกระดับผลกระทบกับความยากง่ายในการรวบรวม ดังน้ัน A1 > A2 และ A2 > B2 
อย่างไรก็ตามแต่ละหน่วยงานสามารถปรับวิธีคํานวณลําดับความสําคัญได้ตามความเหมาะสม 

 ตัวอย่าง หน่วยวัดผลกระทบ 
 A  =   ขั้นตอน/กระบวนการทํางานล้มเหลวโดยสิ้นเชิง หรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสี่ยงด้าน 

 การเงิน กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
 B  =   ขั้นตอนการทํางานติดขัด และมีผลต่อสถานภาพองค์กร เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 C  =   มีผลต่อมีผลต่อสถานภาพองค์กรเล็กน้อย เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 D  =   ไม่สําคัญ มีผลต่อสถานภาพทางองค์กรน้อยท่ีสุด 
 N/A =  ไม่เกี่ยวข้อง 

จากตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลที่จะเช่ือมโยงแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 8.6 
สามารถจัดลําดับในเร่ืองอ่ืนๆ ได้อีก เช่น การจัดลําดับความสําคัญของวิธีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ซึ่งอาจทําได้หลายวิธี ดังน้ันจําเป็นต้องเปรียบเทียบประโยชน์และความเป็นไปได้ ดังแสดงตัวอย่างใน
ตารางที่ 8.7 

ตารางท่ี 8.7 การจัดลําดับความสําคัญของวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล (ประยุกต์จาก [6]) 

แนวทาง 
ในการเชื่อมโยงข้อมูล* 

ประโยชน์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ความพยายาม 
ที่ต้องใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

ผลการตัดสินใจ เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ 

การเชื่อมโยงออนไลน์ 
 
 

สูง 
 
 

สูง 
 
 

ตกลง 
 
 

มี MOU ระหว่าง
หน่วยงานท่ีจะ

เชื่อมโยงแล้ว และมี
งบประมาณในการ

เชื่อมโยง 
การขอโอนไฟล์ข้อมูลเป็นคร้ังคราว ต่ํา 

 
ต่ํา 
 

ไม่ตกลง 
 

ได้ข้อมูลไม่ทันต่อการ
ใช้งาน 

*ในคอลัมน์แรกสามารถเปลี่ยนเป็นเร่ืองอ่ืนๆ ได้ เช่น มิติของคุณภาพข้อมูล ความถูกต้อง ความสมบูรณ์  



 

การประเมินผลกระทบของโครงการเช่ือมโยงข้อมูลที่มีต่อองค์กร  
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 8 
แบบฟอร์มท่ี 8.3 การจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบปัญหาข้อมูลต่อกระบวนการทํางาน 
 การจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบปัญหาด้านข้อมูลต่อกระบวนการทํางาน 

ข้อมูล 
 

ผลกระทบของข้อมูลที่มีปัญหาต่อ
กระบวนการทํางานของหน่วยงาน 

ระดับความยากง่าย 
ในการได้มาของข้อมูล 

ผลการจัดลําดับ 
(ลําดับสูงสุด) 

    1 2 3   
                  
                  
         
                 

การวัดผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน       
A  = การทํางานล้มเหลว หรือ ขาดทุน ผิดกฎระเบียบ มีความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
B  = การทํางานด้อยประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือสถานภาพองค์กร 
C  =  มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือสถานภาพองค์กรเพียงเล็กน้อย  
D  =  ไม่สําคัญ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเล็กน้อย       
N/A = ระบุไม่ได้ หรือ ไม่เกี่ยวข้อง 

ระดับความยากง่ายในการได้มาของข้อมูล 
1 = ง่าย  2 = ปานกลาง  3 = ยาก     

 
แบบฟอร์มท่ี 8.4 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
(ตารางต่อไปนี้สามารถเพิ่มรายละเอียดเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ด้วย) 

การจัดลําดับความสําคัญ (ของโครงการ) 

เรื่องท่ีจะจัดลําดับ 
ประโยชน์ที่ 

ความพยายามที่ต้องใช้ ผลการตัดสินใจ 
เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ คาดว่าจะได้รับ 

           
           
           
           
            
 

8.3 สรุป 

เน้ือหาบทนี้เป็นบทท่ีใช้สนับสนุนการจัดทําโครงการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นับต้ังแต่ 
ระยะที่ 1 การเตรียมการเบ้ืองต้น และระยะที่ 7 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงลึก ของกรอบแนว
ทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ และวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน
ในการพัฒนาระบบ ทรัพยากรที่ต้องการ อาทิ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร และด้านเทคนิค ตลอดจน
แนวโน้มประโยชน์ที่จะได้รับ ความเสี่ยง กรอบระยะเวลา และกลยุทธ์การพัฒนาและการบริหารจัดการ 
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ภาคผนวก ก 
กรณีศึกษา 3 ระบบข้อมูล 

 ภาคผนวก ก1 : การบูรณาการข้อมูลทะเบียนดา้นการศึกษา 

ภาคผนวก ก2  : การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการแรกรับ/     
  ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล 

 ภาคผนวก ก3 : การบูรณาการระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า 
การเกษตร 
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ภาคผนวก ก1 
การบูรณาการข้อมูลทะเบียนดา้นการศึกษา 

1. ขั้นตอนท่ี 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario)  

ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยทัศนภาพธุรกิจ และ UML Activity Diagram ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1 ทัศนภาพธรุกิจสําหรบัการบรูณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

• เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้คนไทยทุกคนต้องสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ  
• กํากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม  

โดเมน  ด้านการศึกษา 
การวางแผนสถานการณ์  การรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงกระจายอยู่หลายหน่วยงาน ทําให้ยาก

ต่อการติดตามตรวจสอบการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ตาม พรบ. 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การวิเคราะห์ความต้องการ  การบูรณาการข้อมูลการศึกษาจากทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  

ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน  การบูรณาการข้อมูลทะเบียน (Transactional Data Integration)  
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2. ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ผลลัพธ์ที่ได้จากข้ันตอนน้ีจะประกอบด้วยความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล รายละเอียดของ
กระบวนการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทํางานและการบูรณาการข้อมูล และรายการ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความต้องการแลกเปลี่ยนขอ้มูลการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ในการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

ความต้องการ  การบูรณาการข้อมูลการศึกษาจากทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาของ
ประเทศ 

ที่มา  การจัดแผนปฏิบัติการฐานข้อมูลแห่งชาติ (5 เม.ย. 53) กระทรวงศึกษาธิการ 
ประเภทของความต้องการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 1. ออกแบบ กําหนดมาตรฐานข้อมูลด้านการศึกษา 

2. รวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษาจากทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษา
ของประเทศ 

3. ตรวจสอบข้อมูลทางด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
ทางด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

4. การพัฒนา วิเคราะห์การบูรณาการข้อมูลทะเบียนจัดระบบส่งข้อมูลด้าน
การศึกษา  และการแทงจําหน่ายจํานวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษา เพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณ ท่ีถูกต้อง 

รายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง  1. ข้อมูลนักศึกษา 
2. ข้อมูลทางการศึกษาทางปัจจุบัน 
3. ข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษา 
4. ข้อมูลครอบครัวของนักศึกษา 
5. ข้อมูลผู้ปกครอง 
6. ข้อมูลสุขภาพของนักศึกษา 
7. ข้อมูลองค์กรของสถานศึกษา 
8. ข้อมูลการจัดการศึกษา 
9. ข้อมูลการเปิดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
10. ข้อมูลรางวัลของสถานศึกษา 

11. ข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษา 

12. ข้อมูลอาคารเพื่อการศึกษา 
13. ข้อมูลห้องเรียนเพ่ือการศึกษา 
14. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา 
15. ข้อมูลการสอน 
16. ข้อมูลการจ้างเพื่อการศึกษา 
17. ข้อมูลประวัติการศึกษาของ

ผู้สอน 
18. ข้อมูลประวัติการพัฒนาความรู้ 
19. ข้อมูลช่วงเวลาพ้ืนฐาน 
20. ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ

สถานศึกษา 
กระบวนการทํางานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 1. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
3. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

5. สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

6. มหาวิทยาลัยต่างๆ 
7. หน่วยงาน/สถานศึกษาต่างๆ 
8. โรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ 

ความสําคัญ  1. ได้มาตรฐานข้อมูลกลาง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาซ่ึง
มี 7 กระทรวง 28 หน่วยงาน 

2. กระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดการศึกษาให้คนไทยได้เรียนครบทุกคน 
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3. สามารถจําแนกระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติหรือต่างด้าว รวมถึงคนไร้สัญชาติ
ท่ีเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 

4. ลดการสูญเสียเงินอุดหนุนการศึกษารายหัว  
5. ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งต่อข้อมูลนักเรียนจากระดับการศึกษาหน่ึงไป

ระดับหนึ่ง  
6. ลดโอกาสความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลซํ้าและเกิดข้อมูลท่ีผิดส่งผลต่อโอกาส

ของนักเรียน เช่น เสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อมูลในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยผิดพลาด 

7. สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพ่ือรองรับความต้องการของบุคลากรที่ตลาด
ต้องการได้ 

หมายเหตุ * ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่มีความตองการเชื่อมโยง สวนการจัดทํารายการขอมูลจะเนนรายการขอมูลที่ตองการ
เชื่อมโยงท่ีมีความสําคัญกอน โดยทําการประชุมสรุปตามตารางท่ี 6 

2.2 รายละเอียดของกระบวนการทํางาน  
สรุปได้ ดังตารางที่ 2, ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ตารางท่ี 2 กระบวนการทํางานของการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม  

บูรณาการข้อมูล
ทะเบียนด้าน
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งข้อมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ รวบรวมข้อมูล 
- จัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
- แก้ไขข้อมูลตามท่ีได้รับการตอบกลับ 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาลงทะเบียน
ข้อมูลท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ได้รับ 

- ส่งไฟล์ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ไข หาก
พบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาบันทึกข้อมูล - สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
บันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องลงในฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน 

- เตรียมส่งต่อข้อมูล 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลบูรณาการด้านการศึกษา 

- ลงทะเบียนข้อมูลท่ีได้รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

- บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงฐานข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ตารางที่ 3 กระบวนการทํางานของการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม  

บูรณาการข้อมูล
ทะเบียนด้าน
การศึกษา 

โรงเรียนอาชีวะต่างๆ ส่งข้อมูลไปยัง สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

- โรงเรียนต่างๆ รวบรวมข้อมูล 
- จัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
- แก้ไขข้อมูลตามท่ีได้รับการตอบกลับ 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีได้รับจากโรงเรียนอาชีวะต่างๆ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ได้รับ 

- ส่งไฟล์ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ไข หาก
พบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาบันทึกข้อมูล - สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
บันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องลงในฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน 

- เตรียมส่งต่อข้อมูล 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลบูรณาการด้านการศึกษา 

- ลงทะเบียนข้อมูลท่ีได้รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

- บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงฐานข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี 4 กระบวนการทํางานของการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม  

บูรณาการข้อมูล
ทะเบียนด้าน
การศึกษา 

หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ต่างๆ ลงทะเบียนข้อมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่างๆ รวบรวมข้อมูล 

- จัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- แก้ไขข้อมูลตามท่ีได้รับการตอบกลับ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับจากหน่วยงานการศึกษา
ต่างๆ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ได้รับ 

- ส่งไฟล์ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ไข หาก
พบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
บันทึกข้อมูล 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องลงใน
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 

- เตรียมส่งต่อข้อมูล 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลบูรณาการด้านการศึกษา 

- ลงทะเบียนข้อมูลท่ีได้รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงฐานข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ 
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2.4 รายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

สรุปได้ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 รายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการ และแลกเปลี่ยนการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา  

ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

ข้อมูลบุคคล  บุคคล เลขประจําตัวประชาชน  

คํานําหน้า 

ชื่อ 

สกุล 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 

ถนน 

แขวง/ตําบล 

เขต/อําเภอ 

จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 

เพศ เพศ 

วันเกิด วันเกิด 

สถานภาพ สถานภาพ 

สัญชาติ สัญชาติ 

ศาสนา ศาสนา 

เชื้อชาติ เชื้อชาติ 

ข้อมูลนักศึกษา  
 

เลขประจําตัวประชาชนไทย เลขประจําตัวประชาชนไทย 

เลขประจําตัวหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวหนังสือเดินทาง 

เลขประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา 

คํานําหน้าชื่อ คํานําหน้าชื่อ 

ชื่อตัว ชื่อตัว 

ชื่อกลาง ชื่อกลาง 

ชื่อสกุล ชื่อสกุล 

เพศ เพศ 

วันท่ีเกิด วันท่ีเกิด 
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

สัญชาติ สัญชาติ 

ข้อมูลนักศึกษา ท่ีอยู่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 

หมู่บ้าน/อาคาร 

ซอย 

ถนน 

ตําบล/แขวง 

อําเภอ/เขต 

จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

การศึกษา ข้อมูลการศึกษา 

ครอบครัว ข้อมูลครอบครัว 

สุขภาพ ข้อมูลสุขภาพ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การลดความซ้ําซ้อนรายการข้อมูล 

ผลลัพธ์ในขั้นตอนท่ี 3 ประกอบด้วย รายการมาตรฐานข้อมูล และการจัดทํา Model 

2.5 รายการมาตรฐานข้อมูล  
สามารถสรุปรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 แบบฟอร์มสําหรับนิยามชื่อรายการข้อมูลท่ีต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 
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จากตารางแบบฟอร์มที่ 7 สามารถแบ่งข้อมูลออกได้ 2 ลักษณะคือ 1. ข้อมูลเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงาน และ 2. ข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงาน ในกรณีน้ีจะสนใจเฉพาะข้อมูลลักษณะที่ 2 เท่าน้ัน โดย
หน่วยงานจะต้องตกลงเลือกว่าจะใช้การนิยามข้อมูลร่วมน้ีของหน่วยงานใด ซึ่งการนิยามข้อมูลที่ได้รับ
เลือกจะถือว่าเป็นมาตรฐานข้อมูล และหน่วยงานท่ีเหลือจะต้องปรับการนิยามข้อมูล หรือรูปแบบของ
ข้อมูลให้ตรงกับมาตรฐานใหม่ที่ได้จากการทําฉันทามติ 

การจัดทํา Model  
ผลลัพธ์ของการจัดทํา Model จากรายการมาตรฐานข้อมูล จะมี 2 ส่วนคือ รายการที่เป็น Core 

Component technical Specification และรูปแบบการแลกเปล่ียนรายการข้อมูลแบบ XML ดังตาราง
ที่ 9 – ตารางที่ 11  

2.5.1 รายการที่เป็น Core Component Technical Specification 

ตารางท่ี 9 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Person ให้อยู่ในรูปแบบ CCTS 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
TAB_POB PID Num เลขท่ีบัตรประชาชน Person Citizen 

Identification 
Identifier 

FNAME Char ชื่อ Given Name Text 
LNAME Char สกุล Family Name Text 
Sex Num เพศ Gender Code 
DOB Date วันเกิด Birth Date 
HID Num เลขท่ีอยู่อาศัย Address 

Identification 
Identifier 

Religion Num ศาสนา Religion Code 
Blood Num หมู่โลหิต Blood Type Code 
DOR Date วันออกบัตร Issued Date Date 

ตารางท่ี 10 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ StudentPerson ให้อยู่ในรูปแบบ CCTS 

Relational Model จากตารางท่ี 3.7 Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Student ThaiCitizenID Identifier เลขท่ีบัตร

ประชาชน 
Student Citizen 

Identification 
Identifier 

PassportID Identifier เลขประจําตัว
หนังสือเดินทาง 

Passport 
Identification 

Identifier 

StudentID Identifier เลขประจําตัว
นักศึกษา 

Student 
Identification 

Identifier 

EducationID Index การศึกษา Education 
Identification 

Identifier 

FamilyID Index ครอบครัว Family 
Identification 

Identifier 

HealthID Index สถานะสุขภาพ Health 
Identification 

Identifier 
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ตารางท่ี 11 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ CurrentEducation ให้อยู่ในรูปแบบ CCTS 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Current 
Education 

EducationID Identifier รหัสข้อมูล
การศึกษา 

Current 
Education 

Education 
Identification 

Identifier 

OrganizationID Identifier รหัสองค์กรของ
สถานศึกษา 

Organization 
Identification 

Identifier 

Administration 
Superordinate 

Identifier รหัสองค์กรแม่ของ
องค์กรหลักท่ีดูแล
สถานศึกษา 

Administration 
Superordinate 

Identifier 

Faculty 
Subordinate 

Text รหัสองค์กรลูกของ
คณะ 

Faculty 
Subordinate 

Text 

Semester Number ภาคการศึกษา Semester Number 
CurriculumID Index หลักสูตร Curriculum 

Identification 
Identifier 

Knowledge 
Branch 

Code สาขาวิชา Knowledge 
Branch 

Code 

StartDate Date ปีการศึกษาท่ีเริ่ม
เข้าเรียน 

Start Date Date 

YearLevel Code ระดับชั้นปี Year Level Code 
StudentStatus Code สถานภาพของ

นักศึกษา 
Student Status Code 

ThisSemester 
Finish 

Indicator คาดว่าจะจบ
การศึกษาหรือไม่ 

 This Semester 
Finish 

Indicator 

Accumulated 
EducatedResult 

Number ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 

Accumulated 
Educated Result 

Number 

CurrentEducated
Result 

Number ผลการเรียนเฉลี่ย Current Educated 
Result 

Number 

Accumulated 
Credit 

Number หน่วยกิตสะสม Accumulated 
Credit 

Number 

SpecialAbility Code ความถนัด  Special Ability Code 
 
จากการที่ทําการเปรียบเทียบความหมายของคําจํากัดความ เพ่ือจับคู่ ช่ือฟิลด์ที่มีคําอธิบาย

ในทางเดียวกันแล้ว ขั้นตอนน้ีจะเป็นการกําหนดมาตรฐานช่ือฟิลด์ โดยใช้แนวทางของ Naming and 
Design Rules : (NDR) รวมท้ังการนําพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ สอ เสถบุตร มาใช้ในการพิจารณา
การต้ังช่ือด้วยดังตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักการ NDR  

ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Person Citizen 

Identification 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT เพ่ิม
ความชัดเจนของ Identification ว่าเป็นของ Citizen 

Given Name ชื่อ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Family Name ชื่อสกุล พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Gender เพศ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Birth วันท่ีเกิด พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Address 
Identification 

เลขท่ีอยู่อาศัย พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Religion ศาสนา พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Blood Type หมู่โลหิต พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Issued Date วันออกบัตร พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Expiry Date วันหมดอายุบัตร พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Student Citizen 
Identification 

เลขประจําตัว
ประชาชนไทย 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Passport 
Identification 

เลขประจําตัว
หนังสือเดินทาง 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Student 
Identification 

เลขประจําตัว
นักศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Education 
Identification 

รหัสอ้างอิงข้อมูล
การศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Family Identification รหัสอ้างอิงข้อมูล
ครอบครัว 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Health Identification รหัสอ้างอิงข้อมูล
สุขภาพ 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

CurrentEducation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education 
Identification 

รหัสข้อมูล
การศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT เพ่ิม
คําว่า Education ตามหลักพจนานุกรมเพ่ือขยายว่า
เป็นข้อมูลทางการศึกษา 

Organization 
Identification 

รหัสองค์กรของ
สถานศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Administration 
Superordinate 

รหัสองค์กรแม่ของ
องค์กรหลักท่ีดูแล
สถานศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Faculty Subordinate รหัสองค์กรลูกของ
คณะ 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Semester ภาคการศึกษา พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Curriculum หลักสูตร พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Knowledge Branch สาขาวิชา พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Start Date ปีการศึกษาท่ีเริ่ม

เข้าเรียน 
พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
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ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
 
 
 

Year Level ระดับชั้นปี พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Student Status สถานภาพของ

นักศึกษา 
พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

This Semester 
Finish 

คาดว่าจะจบ
การศึกษาหรือไม่ 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Accumulated 
Educated Result 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Current Educated 
Result 

ผลการเรียนเฉลี่ย 
พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Accumulated Credit หน่วยกิตสะสม พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Special Ability ความถนัด พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

หมายเหตุ: หากมีการรวบรวมจากระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ อีก จําเป็นต้องกําหนดชื่อฟิลด์ใหม่อีกคร้ัง 

เมื่อกําหนดรายการข้อมูลตามแนวทางของ NDR แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนส่วนของ 
Core Component ให้อยู่ในรูปแบบของ XML Schema ซึ่งเป็นมาตรฐานหน่ึงของ หมวดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Specification) ในกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ 2.0 โดยจะแสดงผลการปรับเปลี่ยนตามหัวข้อที่ 3.2.2 
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2.5.2 รูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"       
attributeFormDefault="Unqualified"    
elementFormDefault="qualified"targetNameSpace="urn:th:go:deptmember:1"
xmlns="urn:th:go:deptmember:1" version="1.0"> 
<xs:element name="Student" type ="StudentType"> 
<xs:complexType name="StudentType"> 
   <xs:sequence> 
      <xs:element name="CitizenIdentification" ref =" PersonType " />  
      <xs:element name="PassportIdentification" type="xs:ID" />  
      <xs:element name="StudentIdentification" type="xs:ID" />  
      <xs:element name="EducationIdentification" 
ref="CurrentEducationType"/> 
    <xs:element name="FamilyIdentification" type="xs:ID"/> 
     <xs:element name="HealthIdentification" type="xs:ID" />  
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element > 
<xs:complexType name="PersonType"> 
 <xs:sequence> 
      <xs:element name="CitizenIdentification" type="xs:ID" />  
      <xs:element name="GivenName" type="xs: String " />   
      <xs:element name="FamilyName" type="xs: String " />  
      <xs:element name="Gender" type="xs:String" />  
      <xs:element name="Birth" type="xs:Date" /> 
      <xs:element name="AddressIdentification" type="xs:ID" /> 
      <xs:element name="Religion" type="xs:String" />  
      <xs:element name="BloodType" type="xs:String" />  
      <xs:element name="IssuedDate" type="xs:Date" />  
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="CurrentEducationType"> 
 <xs:sequence> 
     <xs:element name="EducationIdentification" type="xs:ID" />  
     <xs:element name="OrganizationIdentification"type="xs:ID"/>  
     <xs:element name="AdministrationSuperordinate"type="xs:ID"/>  
     <xs:element name="FacultySubordinate" type="xs:String" />  
     <xs:element name="Semester" type="xs:Long" />  
     <xs:element name="CurriculumIdentification" type="xs:ID" />  
     <xs:element name="KnowledgeBranch" type="xs:String" />  
     <xs:element name="StartDate" type="xs:Date" />  
     <xs:element name="YearLevel" type="xs:String" />  
     <xs:element name="StudentStatus" type="xs:String" />  
     <xs:element name="ThisSemesterFinish" type="xs:Long" />  
     <xs:element name="AccumulatedEducatedResult" type="xs:Long"/> 
      <xs:element name="CurrentEducated" type="xs:String"/>  
      <xs:element name="Result" type="xs:String"/>  
      <xs:element name="AccumulatedCredit" type="xs:String"/>  
      <xs:element name="SpecialAbility" type="xs:String"/>  
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 
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3. ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความถูกต้องและการประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 

ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 4 คือการนําข้อมูล XML ที่ได้จากผลลพัธ์ที่ 3 มาลงทะเบียนที่ต้นแบบ
เว็บไซต์สําหรับประกาศใช้ ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 4 

 
รูปที่ 2 Data Catalogue “ข้อมูลบุคคล” 

 
รูปที่ 3 Data Catalogue “ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา” 

 
รูปที่ 4 Data Catalogue “ข้อมูลการศึกษา” 
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ภาคผนวก ก2 
การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการแรกรับ/ส่งต่อผู้ป่วยระหวา่งสถานพยาบาล 

 

1. ขั้นตอนท่ี 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario)  

ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยทัศนภาพธุรกิจ และ UML Activity Diagram ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ทัศนภาพธรุกิจสําหรบัการบรูณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  พัฒนาระบบหลักประกันการบริการสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ 

โดเมน  ด้านสุขภาพและการแพทย์ 

การวางแผนทัศนภาพธุรกิจ การส่งต่อผู้ป่วยท่ีรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย 

การวิเคราะห์ความต้องการ  การตรวจสอบสถานพยาบาลท่ีรักษาได้อย่างเหมาะสม และส่งต่อข้อมูลการ
รักษาระหว่างสถานพยาบาล 

ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน  การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยน ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการ
รักษาท่ีเหมาะสมได้ 

หมายเหตุ : ระบบส่งต่อผู้ป่วยนี้ได้ทําการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสํารวจและสัมภาษณ์จากสาธารณสุข 
   จังหวัดนนทบุรีเป็นหลัก 
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2. ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เป็นการศึกษาสถานภาพปัจจุบันทางด้านข้อมูล และกระบวนการทํางานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ความต้องการแลกเปลี่ยนขอ้มูลการรับส่งผู้ป่วย 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย 

ความต้องการ  ความรวดเร็วในการส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามประวัติการรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับการ
ส่งต่อ 

ที่มา  ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล (สมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็น) 

ประเภทของความต้องการ  เป็นดัชนีชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการดําเนินงาน 1. บูรณาการฐานข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย 
2. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วยต้นทางกับฐานข้อมูลปลายทางเพื่อตรวจสอบ 

ข้อมูลประวัติการรักษาอย่างรวดเร็ว 
3. สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ ในการติดตามดูแลผู้ป่วย 

รายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง  1. ข้อมูลผู้ป่วย 
2. ข้อมูลการส่งต่อ 
3. ข้อมูลสถานพยาบาล 
4. ข้อมูลการรักษา  

กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวข้อง  1. ประเมินอาการและตรวจสอบประวัติและสิทธิ์ 
2. ประสานงาน 
3. จัดทําใบส่งต่อ บส.08 (ดูเอกสารแนบท้ายบท) 
4. โรงพยาบาลปลายทางรับผู้ป่วย 
5. ทําการรักษา 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  1. สถานพยาบาลแรกรับ 
2. สถานพยาบาลรับ/ส่งต่อ 
3. กองทุน 
   3.1 สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
   3.2 กองทุนประกันสังคม (สปส.) 
   3.3 กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว 

ความสําคัญ  1. ความปลอดภัยของผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วย 
2. เพ่ือการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
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2.2 รายละเอียดของกระบวนการทํางานของระบบ  

ตารางท่ี 2 กระบวนการทํางานของการส่งต่อผู้ป่วย 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม 

การส่งต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยเข้ารับบริการ สถานพยาบาลแรกรับประเมินอาการ และตรวจสอบ
ประวัติ/สิทธ์ิของคนไข้ว่าสามารถทําการรักษาได้
หรือไม่ 

ประสานงานสถานพยาบาล ประสานงานเพ่ือหาสถานพยาบาลท่ีจะรับต่อผ่าน
ระบบส่งต่อผู้ป่วย 

จัดทําใบส่งต่อ บส.08 
 

ทําการบันทึกลงใบ บส.08 (ดูเอกสารแนบท้ายบท) 
เพ่ือระบุอาการของผู้ป่วย เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่
สถานพยาบาลรับส่งต่อ โดยข้อมูลจัดเก็บในฐานข้อมูล
ส่งต่อผู้ป่วย 

รับผู้ป่วย สถานพยาบาลรับส่งต่อดําเนินการรับผู้ป่วย เพ่ือ
ดําเนินการรักษาต่อ โดยดูข้อมูลประวัติจาก 
ฐานข้อมูล HIS ของโรงพยาบาลแรกรับ และข้อมูล
จากฐานข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 

ทําการรักษา ทําการรักษา โดยบันทึกข้อมูลวิธีการรักษา และการใช้
ยาลงฐานข้อมูล HIS และฐานข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 
รวมท้ังส่งประวัติและสถานะการรักษากลับ
สถานพยาบาลแรกรับ 

 
2.3 ความสัมพันธร์ะหว่างกระบวนการทํางานและข้อมูลการส่งต่อผูป้่วย  

นอกจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแล้วการพัฒนาโครงการจําเป็นต้องทราบแหล่งที่มา
ของข้อมูลร่วมด้วยดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทํางานและการส่งต่อผู้ป่วย 

กระบวนการทํางาน/
ข้อมูล 

ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการส่งต่อและข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูล 
การรักษา 

สิทธ์ิ โรงพยาบาลแรก
รับ 

โรงพยาบาลรับ/
ส่งต่อ 

ประเมินอาการและ
ตรวจสอบประวัติคนไข้ 

x x x   

ประสานงานส่งต่อ  x x x  

จัดทําใบส่งต่อ บส.08 x x    

รับส่งต่อผู้ป่วย  x x x x 

ทําการรักษา   x x x 
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2.4 รายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วย  
แสดงรายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วย ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการ และแลกเปลี่ยนการส่งต่อผู้ป่วย 

ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

ข้อมูลบุคคล บุคคล  หมายเลขประจําตัวประชาชน  

คํานําหน้า 

ชื่อ 

สกุล 

ท่ีอยู่  เลขท่ี 

ถนน 

แขวง/ตําบล 

เขต/อําเภอ 

จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 

เพศ เพศ 

วันเกิด วันเกิด 

สถานภาพ สถานภาพ 

สัญชาติ สัญชาติ 

ศาสนา ศาสนา 

เชื้อชาติ เชื้อชาติ 

ข้อมูลผู้ป่วย ผู้ป่วย หมายเลขประจําตัวประชาชน 

หมายเลขประจําตัว(ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) 

สถานบริการ รหัสสถานพยาบาล 

ทะเบียนผู้ป่วย เลขทะเบียนการมารับบริการ 

สิทธ์ิในการรักษา 

บทบาทการรักษาของสถานพยาบาล 

เวลาท่ีรับเข้า (รับเข้า) 

วันท่ีจําหน่าย 

สถานะที่จําหน่าย 
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

วิธีการจําหน่าย 

ตึกท่ีจําหน่าย 

จํานวนวัน (ลากลับ) 

หน่วยงานท่ีจ่าย 

น้ําหนัก (แรกรับ) 

สถานพยาบาล
พยาบาล  

รหัสสถานพยาบาล รหัสสถานพยาบาล 

ชื่อ ชื่อ 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 

แขวง/ตําบล 

เขต/อําเภอ 

จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

การส่งต่อผู้ป่วย หมายเลขประจําตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยใน 

ผู้ป่วยนอก 

สถานบริการ รหัสสถานพยาบาล 

รหัสสถานพยาบาลท่ีส่งผู้ป่วยมารับการรักษา 

วันเวลา วันเวลาการส่งต่อผู้ป่วย (พ.ศ.) 

วันเวลาท่ีมารับส่งต่อ(พ.ศ.) 

วัตถุประสงค์ของการรับ/ส่งต่อ รหัสวัตถุประสงค์ของการรับส่งต่อ 

การรักษาผู้ป่วย หมายเลขประจําตัวผู้ป่วย AN 

เลขทะเบียนการมารับบริการ HN 

สถานบริการ รหัสสถานพยาบาล 

วินิจฉัยโรค ชื่อโรคตามคําวินิจฉัยแพทย์ 

ประเภทการวินิจฉัย 

แพทย์ผู้วินิจฉัย 

 

 

 

 



 

 ก2 - 7 

3. ขั้นตอนท่ี 3 การกําหนดมาตรฐานและลดความซํ้าซ้อนรายการข้อมูล 

ผลลัพธ์ในขั้นตอนท่ี 3 ประกอบด้วย รายการมาตรฐานข้อมูล และการจัดทํา Model 

3.1 รายการมาตรฐานข้อมูล 
สามารถสรุปรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้ดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบรายการข้อมูลบุคคลท่ีต้องการแลกเปลี่ยนกับรายการข้อมูลจากข้อมูลบุคคลผู้ป่วย 

ข้อมูลบุคคล  
(กรมการปกครอง) 

ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคล 
(สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี) 

ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย 
PID เลขประจําตัวประชาชน PersonID เลขประจําตัวประชาชน 
  InitailName คํานําหน้าชื่อ 
FNAME ชื่อ  FirstName ชื่อ 
LNAME นามสกุล  LastName นามสกุล 
Sex เพศ Sex เพศ 
DOB วันเกิด BirthDate วันเกิด 
HID เลขท่ีอยู่อาศัย CensusHomeID รหัสบ้านตามทะเบียนบ้าน 
POP_ST สถานภาพ Marriage สถานะสมรส 
Religion ศาสนา Religion ศาสนา 
Blood หมู่โลหิต BloodGroup หมู่โลหิต 
DOR วันออกบัตร   
DOE วันหมดอายุบัตร   

หมายเหตุ รายการท่ีเลือกจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายการข้อมูลบุคคล 

จากการที่ทําการเปรียบเทียบช่ือรายการข้อมูลและนิยามแล้ว พบว่าการต้ังช่ือรายการข้อมูลยัง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (แสดงในตารางที่ 5) ยังมีการใช้ช่ือย่อที่ไม่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 
จําเป็นต้องมีการต้ังช่ือใหม่ และให้นิยามที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งมีช่ือรายการข้อมูลที่แตกต่างกันแต่นิยาม
ความหมายเดียวกัน 
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3.2 การจัดทํา Model  

ผลลัพธ์ของการจัดทํา Model จากรายการมาตรฐานข้อมูล จะมี 2 ส่วนคือ รายการที่เป็น Core 
Component Technical Specification และรูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML ดัง
ตารางที่ 6 – ตารางที่ 11 

3.2.1 รายการที่เป็น Core Component Technical Specification  

ตารางท่ี 6  การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
TAB_POB PID Num เลขประจําตัว

ประชาชน 
Person Citizen 

Identification 
Identifier 

FNAME Char ชื่อ  Given Name Text 
LNAME Char นามสกุล  Family Name Text 
Sex Num เพศ Gender Code 
DOB Date วันเกิด Birth Date 
HID Num เลขท่ีอยู่อาศัย Address 

Identification 
Identifier 

Religion Num ศาสนา Religion Code 
Blood Num หมู่โลหิต Blood Type Code 
DOR Date วันออกบัตร Issued Date Date 
DOE Date วันหมดอายุบัตร Expiry Date Date 
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ตารางท่ี 7  การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  มาตรฐาน CCTS 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Patient    AN ID หมายเลขผู้ป่วย Patient    Patient 

Identification 
Identifier 

HospCode Code รหัส
สถานพยาบาล 

Hospital Code Code 

VN ID ลําดับท่ี Visit Number Identifier 
HN ID เลขทะเบียนการ

มารับบริการ 
Hospital 
Number 

Identifier 

PersonID ID เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชน 

Citizen 
Identification 

Identifier 

InsuranceType Code สิทธ์ิประกัน
สุขภาพ 

Insurance 
Type 

Code 

CareAs Code บทบาท
สถานพยาบาล 

CareAs Code 

DateTimeADM Date วันท่ีรับเข้ารักษา DateTime 
Admit 

Date 

DateTimeDSC Date วั น ท่ี จํ า ห น่ า ย
ผู้ป่วย 

DateTime 
Discharge 

Date 

DSCStatus Code ส ถ า น ภ า พ ก า ร
จําหน่ายผู้ป่วย 

Discharge 
Status 

Code 

DSCType Code วิ ธี ก า รจํ าหน่ า ย
ผู้ป่วย 

Discharge 
Type 

Code 

DSCWard ID วอร์ด ท่ีจํ าหน่ าย
ผู้ป่วย 

Discharge 
Ward 

Identifier 

LeaveDay Quantity จํานวนวันลากลับ Leave Day Quantity 
ADMWeight Measure น้ําหนักแรกรับของ

เด็กเกิดใหม่ 
Admit Weight Measure 
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ตารางท่ี 8 การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Hospital Maincode ID รหัสหน่วย Hospital Main Code Identifier 

Name Text ชื่อหน่วย Name Text 
Department 
Code 

Code รหัสกระทรวง กรม Department 
Code 

Code 

Typecode Code รหัสประเภท
หน่วยงาน 

Type Code Code 

Bed Quantity จํานวนเตียง Bed Quantity 
Areacode Code รหัสพ้ืนท่ี Area Code Code 
Address Text ท่ีอยู่ Address Text 
Postcode Text รหัสไปรษณีย์ Postal Code Text 
Telephone Text โทรศัพท์ Telephone Text 
Status Code สถานะการเปิด

บริการ 
Status Code 

ตารางท่ี 9  การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Refer AN ID หมายเลข

ประจําตัวผู้ป่วย 
Refer Patient 

Identification 
Identifier 

HospCode Code รหัส
สถานพยาบาล 

Hospital Code Code 

DateTimeRefer Date วันเวลา DateTime Refer Date 
ReferHospCode Code อ้างอิง

สถานพยาบาล 
Refer Hospital 
Code 

Code 

ReferType Code รหัสวัตถุประสงค์
การส่งต่อ 

Refer Type Code 

ReferHN ID เลขทะเบียนการ
รับบริการ 

Refer Hospital 
Number 

Code 

ReferAN ID อ้างอิงหมายเลข
ประจําตัวผู้ป่วย 

Refer Patient 
Identification 

Code 
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ตารางท่ี 10 การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Diagnosis AN 

 
ID หมายเลข

ประจําตัวผู้ป่วย 
Diagnosis Patient 

Identification 
Identifier 

HospCode Code รหัสสถานบริการ Hospital Code Code 
DiagName Text ชื่อโรค Diagnosis Name Text 
DiagType Code ประเภทการ

วินิจฉัยโรค 
Diagnosis Type Code 

DoctorDiag Text แพทย์ผู้
วินิจฉัยโรค 

Doctor 
Diagnosis 

Text 

จากการที่ทําการเปรียบเทียบความหมายของคําจํากัดความ เพ่ือจับคู่ ช่ือฟิลด์ที่มีคําอธิบาย
ในทางเดียวกันแล้ว ขั้นตอนน้ีจะเป็นการ กําหนดมาตรฐานช่ือฟิลด์ โดยใช้แนวทางของ Naming and 
Design Rules : (NDR) รวมท้ังการนําพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษฉบับ สอ เสถบุตร มาใช้ในการ
พิจารณาการต้ังช่ือด้วยดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 ผลการต้ังชื่อมาตรฐานข้อมูล 

ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Person Citizen Identification เลขประจําตัว

ประชาชน 
พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Given Name ชื่อ พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Family Name สกุล พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Gender เพศ พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Birth วันท่ีเกิด พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Address 
Identification 

เลขท่ีอยู่อาศัย ชื่อจากพจนานุกรม และเติม Identification เนื่องจากมี
การอ้างอิง 

Religion ศาสนา พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Blood Type หมู่โลหิต พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Issued Date วันออกบัตร พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Expiry Date วันหมดอายุบัตร พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Patient    Patient Identification หมายเลขผู้ป่วย ชื่อจากพจนานุกรม และเติม Identification เนื่องจากมี
การอ้างอิง 

Hospital Code รหัสสถานพยาบาล เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Visit Number ลําดับท่ี เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณาแต่
ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Hospital Number เลขทะเบียนการมา
รับบริการ 

เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณาแต่
ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
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ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Citizen Identification เลขประจําตัว

ประชาชน 
พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Insurance Type สิทธ์ิประกันสุขภาพ เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Care As บทบาท
สถานพยาบาล 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Date Time Admit วันท่ีรับเข้ารักษา เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Date Time Discharge วันท่ีจําหน่ายผู้ป่วย เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Discharge Status ส ถ า น ภ า พ ก า ร
จําหน่ายผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Discharge Type วิ ธี ก า ร จํ า ห น่ า ย
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Discharge Ward ว อ ร์ ด ท่ี จํ า ห น่ า ย
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Leave Day จํานวนวันลากลับ
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Admit Weight น้ํ า ห นั ก แ ร ก รั บ
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Hospital Main Code รหัสหน่วย เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Name ชื่อหน่วย พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Department Code รหัสกระทรวง กรม เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Type Code รหัสประเภท
หน่วยงาน 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Bed จํานวนเตียง พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Area Code รหัสพ้ืนท่ี เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

AddressIdentification ท่ีอยู่ พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Telephone โทรศัพท์ พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Status สถานะการเปิด
บริการ 

พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
 

Refer 
 
 
 
 
 

Patient Identification หมายเลขประจําตัว
ผู้ป่วย 

ชื่อจากพจนานุกรม และเติม Identification  เนื่องจาก 
มีการอ้างอิง 

Hospital Code รหัสสถานพยาบาล เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Date Time Refer วันเวลา เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
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ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
 Refer Hospital Code อ้างอิง

สถานพยาบาล 
เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา 
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Refer Type รหัสวัตุประสงค์การ
ส่งต่อ 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Refer Hospital 
Number 

เลขทะเบียนการรับ
บริการ 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Refer Patient 
Identification 

หมายเลขประจําตัว
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คําและเติม 
Identification  เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Diagnosis Patient Identification หมายเลขประจําตัว
ผู้ป่วย 

ชื่อจากพจนานุกรม และเติม Identification  เนื่องจากมี
การอ้างอิง 

Hospital Code รหัสสถานบริการ เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Diagnosis Name ชื่อโรค เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Diagnosis Type ประเภทการ
วินิจฉัยโรค 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Doctor Diagnosis แพทย์ผู้วินิจฉัยโรค เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

หมายเหตุ      หากมีการรวบรวมจากระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆอีก จําเป็นต้องกําหนดชื่อฟิลด์ใหม่อีกคร้ัง 

เมื่อกําหนดรายการข้อมูลตามแนวทางของ NDR แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนส่วนของ 
Core Component ให้อยู่ในรูปแบบของ XML Schema ซึ่งเป็นมาตรฐานหน่ึงของหมวดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Specification) ในกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ 2.0 โดยจะแสดงผลการปรับเปลี่ยนตามหัวข้อที่ 3.2.2 
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3.2.2 รูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"       
attributeFormDefault="Unqualified"    
elementFormDefault="qualified"targetNameSpace="urn:th:go:deptmember:
1"xmlns="urn:th:go:deptmember:1" version="1.0"> 
<xs:complexType name="PersonType"> 
   <xs:sequence> 
      <xs:element name="CitizenIdentification" type="xs: ID " />  
       <xs:element name=" GivenName " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" FamailyName " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" Gender " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" Birth " type="xs:Date" />  
       <xs:element name=" AddressIdentification" type="xs: ID " /> 
       <xs:element name=" Religion " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" BloodType " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" IssuedDate " type="xs:Date" />  
       <xs:element name=" ExpiryDate " type="xs:Date" />  
       </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name=" PatientType "> 
 <xs:sequence> 
       <xs:element name="PatientsIdentification" ref=" ReferType " />  
       <xs:element name="HospitalCode" type="xs:String" />  
       <xs:element name="VisitNumber" type="xs:ID" />  
        <xs:element name="HospitalNumber" ref=" HospitalType " />  
        <xs:element name=" CitizenIdentification" ref="PersonType" /> 
      <xs:element name="InsuranceType" type="xs:String" />  
        <xs:element name="CareAs" type="xs:String" />  
        <xs:element name="DateTimeADM" type="xs:Date" />  
        <xs:element name="DateTimeDSC" type="xs:Date" />  
        <xs:element name="DSCStatus" type="xs:String" />  
        <xs:element name="DSCType" type="xs:String" />  
       <xs:element name="DSCWard" type="xs:ID" />  
       <xs:element name="LeaveDay" type="xs:Double" />  
        <xs:element name="ADMWeight" type="xs:Double" />  
   </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
       <xs:element name=" MainCode " type="xs:ID" />  
       <xs:element name=" Name " type="xs:String " />  
       <xs:element name=" DepartmentCode " type="xs: String " />  
       <xs:element name=" TypeCode " type="xs: String " />  
       <xs:element name=" Bed " type="xs:Double" />  
       <xs:element name=" AreaCode " type="xs: String" />  
       <xs:element name=" AddressIdentification" type="xs:String" />  
       <xs:element name=" Telephone " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" Status " type="xs:String" />  
     </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
<xs:complexType name=" ReferType" > 
   <xs:sequence> 
       <xs:element name="PatientIdentification" ref="DiagnosisType" />  
       <xs:element name=" HospitalCode " type="xs: String " />  
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       <xs:element name=" DateTimeRefer " type="xs: Date " /> 
       <xs:element name=" ReferHospitalCode " type="xs: String" />  
       <xs:element name=" ReferType " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" ReferHN " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" ReferAN " type="xs:String" />  
   </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name=" DiagnosisType" > 
    <xs:sequence> 
       <xs:element name=" PatientIdentification " type="xs:ID" />  
       <xs:element name=" HospitalCode " type="xs: String" />  
       <xs:element name=" DiagnosisName " type="xs: String " />  
       <xs:element name=" DiagnosisType " type="xs: String " />  
       <xs:element name=" DoctorDiagnosis " type="xs:String " />  
   </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 
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4. ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความถูกต้องและการประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 

 ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 4 คือการนําข้อมูล XML ที่ได้จากผลลพัธ์ที่ 3 มาลงทะเบียนที่ต้นแบบ 
 

 

รูปที่ 2 Data Catalogue “ข้อมูลบุคล” 

 

 

รูปที่ 3 Data Catalogue “ข้อมูลผู้ป่วย” 
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รูปที่ 4 Data Catalogue “ข้อมูลการรักษาผู้ป่วย” 

 

 

รูปที่ 5 Data Catalogue “ข้อมูลการส่งต่อรักษาผู้ป่วย” 

 

 

รูปที่ 6 Data Catalogue “ข้อมูลสถานพยาบาล” 
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รูปที่ 7 Data Catalogue “ข้อมูลท่ีอยู่” 
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ภาคผนวก ก3 
การบูรณาการข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับสนิค้าการเกษตร 

 

1. ขั้นตอนท่ี 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario)  

     ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยทัศนภาพธุรกิจ และ UML Activity Diagram ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1    ทัศนภาพธรุกิจสําหรบัการตรวจสอบย้อนกลับสนิคา้เกษตร 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตร การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

โดเมน  ด้านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์และขยายการส่งออก
สินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก 

การวางแผนทัศนภาพธุรกิจ  การตรวจสอบคุณภาพสินค้าท่ีเกิดจากปลายทางของสินค้า 

การวิเคราะห์ความต้องการ  ตรวจสอบข้อมูลจากกระบวนการต่างๆว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่  

ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน  การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยน ข้อมูลทะเบียน (Transactional Data 
Exchange) เกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการด้านปศุสัตว์ ข้อมูลทะเบียน
ด้านฟาร์มเลี้ยง บริษัทท่ีเก่ียวกับธุรกิจอาหารให้ฟาร์มสถานท่ีเพาะเลี้ยง 
โรงงานท่ีส่งออกสินค้า เพ่ือท่ีจะหาข้อมูลคุณภาพสินค้าท่ีผิดพลาดได้  
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2. ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เปนการศึกษาสถานภาพปจจุบันทางดานขอมูล และกระบวนการทํางานของหนวยงานที่
เก่ียวของกับการตรวจสอบยอนกลับ ซึ่งจะประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 

2.1  การตรวจสอบย้อนกลับสินคา้เกษตร 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

ความต้องการ  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่ามีข้อผิดพลาดที่ขั้นตอนใด 

ที่มา  ยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางด้านอาหาร และคุณภาพ 

ประเภทของความต้องการ  กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 

แนวทางการดําเนินงาน 1. จัดทําฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 
2. จัดทํามาตรฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 
4. ค้นหาคุณภาพสินค้าเกษตรท่ีเกิดข้อผิดพลาด  
5. พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

รายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง  1. โรงงานแปรรูป 
2. ทะเบียนเกษตรกร  
3. ผลิตภัณฑ์สินค้า 
4. ทะเบียนฟาร์ม  

กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวข้อง  1. ผู้บริโภคแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
2. กรมประมงทําการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าตรวจสอบ 
4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  1. กรมประมง 
2. กรมโรงงานฯ 
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
4. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
5. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
6. ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ความสําคัญ  1. สร้างความเชือ่ม่ันให้กับผู้บริโภค 
2. เพ่ิมคุณภาพสินค้า และมูลค่าเพ่ิม 
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2.2 รายละเอียดของกระบวนการทํางานของระบบ  

ตารางท่ี 2 กระบวนการการทํางานของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม  

การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตร 

ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียน ระบุข้อมูลท่ีต้องการร้องเรียน 

กรมประมงทําการรวบรวม
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 

ดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้า(ปลานิล) 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
เข้าตรวจสอบ 
 

ดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้า(ปลานิล) ในส่วนของผู้ผลิต ผู้ออกใบตรวจสอบ
สินค้า 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบ 

ดูข้อมูลท่ีตั้งของผู้ผลิต ผู้ออกใบตรวจสอบสินค้า 

 
2.3  ความสัมพันธร์ะหว่างกระบวนการทํางานและตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้าเกษตร  

นอกจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแล้วการพัฒนาโครงการจําเป็นต้องทราบแหล่งที่มา
ของข้อมูลร่วมด้วยดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทํางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

กระบวนการทํางาน/ข้อมูล ผู้บริโภค กรมประมง กรมโรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

หน่วยงาน
ตรวจสอบ 

ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียน x     

กรมประมงทําการรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา 

 x x x x 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้า
ตรวจสอบ 

  x x x 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบ 

 x x x x 
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2.4 รายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบย้อนกลับสินคา้เกษตร 
สรุปได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการ และแลกเปลี่ยนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

โรงงาน โรงงาน  
  

ทะเบียนโรงงาน  

ชื่อโรงงาน  

ท่ีตั้งโรงงาน เลขท่ี 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

ตําบล 

อําเภอ 

จังหวัด 

เบอร์โทรศัพท์  

ประเภทโรงงาน  

รหัสโรงงาน  

หมายเลขล็อตสินค้า  

ผลิตภัณฑ์ วันท่ีออกเลขทะเบียนพาณิชย์  

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  

ทะเบียนโรงงาน  

ทะเบียนพ่อค้า  

ประเภทสินค้า  

หมายเลขล็อตสินค้า  

ปริมาณ  

ขนาด  

หน่วย  

ตรวจสอบ ทะเบียนสินค้า  

ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  

วันรับสินค้า  

เอกสารอ้างอิงประกอบการตรวจประเมินหน่วย
รับรอง 

 

เลขล็อตของผลิตภัณฑ์ ตาม (GS1)*  

ผลการทดลองจากห้องแล็ป  

สถานะการวัดผล  
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

ฟาร์ม รหัส FMD Number 15 หลัก *  

รหัสเล่มหนังสือ FMD   

รหัสหน้ากระดาษ FMD  

จังหวัดท่ีออก  

วันท่ีออก  

ทะเบียนเกษตรกร  

ทะเบียนผู้ซ้ือ  

เลขทะเบียนฟาร์ม  

ชื่อฟาร์ม  

หนังสือกํากับลูกพันธ์ุเลขท่ี  

มาตรฐานฟาร์ม  

บ่อท่ี  

ชื่อสัตว์น้ํา  

ปริมาณท่ีจับ  

ขนาดเฉลี่ย  

ขนาดบ่อ  

วันท่ีจับ  

ท่ีตั้งฟาร์ม เลขท่ี 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

รหัสตําบล 

รหัสอําเภอ 

รหัสจังหวัด 

พ่อค้าส่งกลาง พ่อค้าคนกลาง ทะเบียนพ่อค้า 

ชื่อ 

นามสกุล 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

รหัสตําบล 

รหัสอําเภอ 

รหัสจังหวัด 
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

รหัส FMD Number 15 หลัก   

รหัสเล่มหนังสือ FMD   

รหัสหน้ากระดาษ FMD  

ทะเบียนฟาร์ม  

ทะเบียนคุณภาพผลิตภัณฑ์  

รหัสผลิตภัณฑ์  

เกษตรกร/ผู้เพาะพันธ์ุ ทะเบียนเกษตรกร/ผู้เพาะพันธ์ุ  

ชื่อเจ้าของฟาร์ม  

เลขประจําตัวประชาชน  

ท่ีอยู่ผู้เพาะพันธ์ุ เลขท่ี 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

รหัสตําบล 

รหัสอําเภอ 

รหัสจังหวัด 

เลขท่ีทะเบียนฟาร์ม  

มาตรฐานฟาร์ม  

ชื่อเกษตรกร  

ชื่อสัตว์น้ํา  

ระยะ  

จํานวนท่ีจําหน่าย  

วันท่ีจําหน่าย    

หมายเลขล็อตพ่อแม่พันธุ์    

หมายเหตุ *ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ภาคผนวก ค มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร
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3. ขั้นตอนท่ี 3 การกําหนดมาตรฐานและลดความซํ้าซ้อนรายการข้อมูล 

ผลลัพธ์ในขั้นตอนท่ี 3 ประกอบด้วย รายการมาตรฐานข้อมูล และการจัดทํา Model 

3.1 รายการมาตรฐานข้อมูล 
สามารถสรุปรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้ดังตารางที่ 5 
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จากตารางที่ 5 สามารถแบ่งข้อมูลออกได้ 2 ลักษณะคือ 1. ข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
และ 2. ข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงาน ในกรณีน้ีจะสนใจเฉพาะข้อมูลลักษณะที่ 2 เท่าน้ัน โดยหน่วยงาน
จะต้องตกลงเลือกว่าจะใช้การนิยามข้อมูลร่วมน้ีของหน่วยงานใด ซึ่งการนิยามข้อมูลที่ได้รับเลือกจะถือว่า
เป็นมาตรฐานข้อมูล และหน่วยงานที่เหลือจะต้องปรับการนิยามข้อมูล หรือรูปแบบของข้อมูลให้ตรงกับ
มาตรฐานใหม่ที่ได้จากการทําฉันทามติ 

3.2  การจัดทํา Model  
ผลลัพธ์ของการจัดทํา Model จากรายการมาตรฐานข้อมูล จะมี 2 ส่วนคือ รายการที่เป็น Core 

Component Technical Specification และรูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML ดัง
ตารางที่ 6 – ตารางที่ 12 

3.2.1   รายการที่เป็น Core Component Technical Specification  

ตารางท่ี 6 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Factory 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Factory FactoryID ID ทะเบียนโรงงาน  Factory Factory 

Identification 
Identifier 

Name Text ชื่อโรงงาน Factory Name Text 
FactoryCode Code รหัสโรงงาน Factory Code Code 
AddressID Index เลขรหัสท่ีตั้ง

โรงงาน 
Address 
Identification 

Identifier 

Telephone Text เบอร์โทรศัพท์ Telephone Text 
Type Code ประเภทโรงงาน Factory Type Code 
DistributorID Index ทะเบียนพ่อค้า Distributor 

Identification 
Identifier 

LotNo Code หมายเลขล็อตผลิต Lot Number Code 
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ตารางท่ี 7 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Distributor 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Distributor DistributorID   ID ทะเบียนพ่อค้า Distributor Distributor 

Identification   
Identifier 

CitizenID ID เลขประจําตัว
ประชาชน 

Citizen 
Identification 

Identifier 

AddressID Index เลขรหัสท่ีอยู่ Address 
Identification   

Identifier 

RefID Index รหัส FMD 
Number 15 หลัก  

Fry Movement 
Document 
Identification   

Identifier 

FarmID Index ทะเบียนฟาร์ม Farm 
Identification 

Identifier 

HealthCertifi
cate 

Code ทะเบียนคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

Health 
Certificate 

Code 

LotNo Index เลขล็อตของ
ผลิตภัณฑ์ ตาม 
(GS1) 

Lot Number Text 

ตารางท่ี 8 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Farm 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Farm RefID Index รหัส FMD 

Number 15 หลัก  
Farm Fry Movement 

Document 
Identification 

Identifier 

IssuedBy Text จังหวัดท่ีออก Issued Province Text 
IssuedDate Date วันท่ีออก Issued Date Date 
FarmerID Index ทะเบียนเกษตรกร Farmer 

Identification 
Identifier 

DistributorID Index ทะเบียนผู้ซ้ือ Distributor 
Identification 

Identifier 

FarmID Identifier เลขทะเบียนฟาร์ม Farm 
Identification 

Identifier 

Name Text ชื่อฟาร์ม Farm Name Text 
AddressID Index เลขรหัสท่ีตั้งฟาร์ม Address 

Identification 
Identifier 

FarmStandard Text มาตรฐานฟาร์ม Farm Standard Text 
PondNumber Text บ่อท่ี Pond Number Text 
NameOfAquatic
Animal 

Text ชื่อสัตว์น้ํา Name Of 
Aquatic Animal 

Text 

Quantity Quantity ปริมาณท่ีจับ Quantity Quantity 
AverageSize Measure ขนาดเฉลี่ย Average Size Measure 
PondSize Measure ขนาดบ่อ Pond Size Measure 
HarvestDate Date วันท่ีจับ Harvest Date Date 
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คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 

ตารางท่ี 9 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Farmer 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Farmer FarmerID ID ทะเบียนเกษตรกร Farmer Farmer 

Identification 
Identifier 

CitizenID ID เลขประจําตัว
ประชาชน 

Citizen 
Identification 

Identifier 

AddressID Index เลขรหัสท่ีอยู่ผู้
เพาะพันธ์ุ 

Address 
Identification 

Identifier 

FarmID Index เลขท่ีทะเบียน
ฟาร์ม 

Farm 
Identification 

Identifier 

QualityHatchery Text มาตรฐานฟาร์ม Hatchery 
Certificate 

Text 

NameOfAquatic
Animal 

Text ชื่อสัตว์น้ํา Name Of 
Aquatic 
Animal 

Text 

Stage Text ระยะการเติบโต
ของสัตว์เลี้ยง 

Stage Text 

Quantity Quantity จํานวนท่ีจําหน่าย Quantity Quantity 
HarvestDate Date วันท่ีจําหน่าย   Harvest Date Date 
Broodstock Code หมายเลขล็อตพ่อ

แม่พันธุ์   
Brood Stock Integer 

ตารางท่ี 10 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Product 

Relational Model จากตารางท่ี 5.6 Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Product ProductID ID รหัสสินค้า Product Product 

Identification 
Identifier 

Name Text ชื่อสินค้า Product Name Text 
FactoryID Index ทะเบียนโรงงาน Factory 

Identification 
Identifier 

DistributorID Index ทะเบียนพ่อค้า Distributor 
Identification 

Identifier 

Type Code ประเภทสินค้า Product Type Code 
LotNo Code เลขล็อตของ

ผลิตภัณฑ์ ตาม 
(GS1) 

Lot Number Code 

Quantity Quantity ปริมาณสินค้า Quantity Quantity 
Size Measure ขนาดสินค้า Size Measure 
Unit Text หน่วย Unit Text 
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ตารางท่ี 11 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Person 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
TAB_IDCA
RD 

PID Num เลขท่ีบัตรประชาชน Person Citizen 
Identification 

Identifier 

FNAME Char ชื่อ Given Name Text 
LNAME Char สกุล Family Name Text 
Sex Num เพศ Gender Code 
DOB Date วันเกิด Birth DateTime 
HID Num เลขท่ีอยู่อาศัย Address 

Identification 
Identifier 

Religion Num ศาสนา Blood Type Code 
Blood Num หมู่โลหิต Religion Code 
DOR Date วันออกบัตร Issued Date DateTime 

ตารางท่ี 12 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Address 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิด

ข้อมูล 
รายละเอียด Components Properties Data Type 

Address AddressID ID  เลขรหัสประจําบ้าน Address Address 
Identification 

Identifier 

AddressNumber Text เลขท่ีบ้าน Building 
Number 

Text 

Village Text หมู่ท่ี Township 
Name 

Text 

Lane Text ซอย Side Street Text 
Road Text ถนน Street Name Text 
Tambol Text ตําบล SubDistrict Text 
District Text อําเภอ District Text 
Province Text จังหวัด Province Text 
PostCode Integer รหัสไปรษณีย์ Postcode Integer 

 



 

 ก3 - 18 

 
คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 

จากการที่ทําการเปรียบเทียบความหมายของคําจํากัดความ เพ่ือจับคู่ ช่ือฟิลด์ที่มีคําอธิบาย
ในทางเดียวกันแล้ว ขั้นตอนน้ีจะเป็นการกําหนดมาตรฐานช่ือฟิลด์ โดยใช้แนวทางของ Naming and 
Design Rules : (NDR) รวมท้ังการนําพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ สอ เสถบุตร มาใช้ในการพิจารณา
การต้ังช่ือด้วยดังตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล ให้เป็นไปตาม NDR 

ตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Factory Factory 

Identification 
ทะเบียนโรงงาน  พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Factory Name ชื่อโรงงาน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Factory Code รหัสโรงงาน เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ รหัส และ 

โรงงาน แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ 
สอ เสถบุตร 

Address 
Identification 

เลขรหัสท่ีตั้งโรงงาน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Telephone เบอร์โทรศัพท์ พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Factory Type ประเภทโรงงาน พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Dirtributor 
Identification 

ทะเบียนพ่อค้า พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Lot Number หมายเลขล็อตผลิต เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ หมายเลข 
และ เลขล็อตผลิต แล้วพิจารณาแต่ละคําตาม
พจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Distributor Distributor 
Identification   

ทะเบียนพ่อค้า ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Citizen 
Identification 

เลขประจําตัวประชาชน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT เพ่ิม
ความชัดเจนของ Identification ว่าเป็นของ Citizen 

Address 
Identification   

เลขรหัสท่ีอยู่ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Fry Movement 
Document 
Identification   

รหัส FMD Number 15 
หลัก  

จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
(FMD) 

Farm 
Identification 

เลขทะเบียนฟาร์ม ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Health Certificate ทะเบียนคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

พิจารณาการต้ังชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT ใน
เรื่องของ Insurance Certificate 

Lot Number เลขล็อตของผลิตภัณฑ์ 
ตาม (GS1) 

เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ หมายเลข 
และ เลขล็อตผลิต แล้วพิจารณาแต่ละคําตาม
พจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Farm 
 
 

Fry Movement 
Document 
Identification 

รหัส FMD Number 15 
หลัก  

จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
(FMD) 

Issued Province จังหวัดท่ีออก พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT ใน
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ตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
เรื่องของ Issued Country 

Issued Date วันท่ีออก พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Farmer 
Identification 

ทะเบียนเกษตรกร ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Distributor 
Identification 

ทะเบียนพ่อค้า ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Farm 
Identification 

เลขทะเบียนฟาร์ม ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Farm Name ชื่อฟาร์ม เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ ชื่อ และ
ฟาร์ม แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ 
สอ เสถบุตร 

Address 
Identification 

เลขรหัสท่ีตั้งฟาร์ม พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Farm Standard มาตรฐานฟาร์ม เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ มาตรฐาน 
และฟาร์ม แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรม
ฉบับ สอ เสถบุตร 

Pond Number หมายเลขบ่อ เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ หมายเลข 
และบ่อ แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ 
สอ เสถบุตร 

Name Of Aquatic 
Animal 

ชื่อสัตว์น้ํา จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
(FMD) 

Quantity ปริมาณท่ีจับ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Average Size ขนาดเฉลี่ย พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT ใน

เรื่องของ Normal Size 
Pond Size ขนาดบ่อ เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ ขนาด 

และบ่อ แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ 
สอ เสถบุตร 

Harvest Date วันท่ีจับ เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ วันท่ี และ
จับ แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ สอ 
เสถบุตร 

Farmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmer 
Identification 

ทะเบียนเกษตรกร ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Citizen 
Identification 

เลขประจําตัวประชาชน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT เพ่ิม
ความชัดเจนของ Identification ว่าเป็นของ Citizen 

Address 
Identification 

เลขรหัสท่ีอยู่ผู้เพาะพันธ์ุ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Farm 
Identification 

เลขทะเบียนฟาร์ม ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Hatchery 
Certificate 

ทะเบียนคุณภาพฟาร์ม
เพาะเลี้ยง 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT ใน
เรื่องของ Insurance Certificate 

Name Of Aquatic 
Animal 

ชื่อสัตว์น้ํา ตามหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรม
ประมง (FMD) 

Stage ระยะการเจริญเติบโต จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
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คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 

ตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
 (FMD) 

Quantity จํานวนท่ีจําหน่าย พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Harvest Date วันท่ีจําหน่าย   เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ วันท่ี และ

จับ แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ สอ 
เสถบุตร 

Brood Stock หมายเลขล็อตพ่อแม่พันธุ์   จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
(FMD) 

Product Product 
Identification 

รหัสสินค้า พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Product Name ชื่อสินค้า พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Factory 
Identification 

ทะเบียนโรงงาน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Distributor 
Identification 

ทะเบียนพ่อค้า ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Product Type ประเภทสินค้า พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Lot Number เลขล็อตของผลิตภัณฑ์ 

ตาม (GS1) 
เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ หมายเลข 
และ เลขล็อตผลิต แล้วพิจารณาแต่ละคําตาม
พจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Quantity ปริมาณ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Size ขนาด พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Unit หน่วย พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Person Citizen 
Identification 

เลขประจําตัวประชาชน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Given Name ชื่อ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Family Name ชื่อสกุล พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Gender เพศ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Birth วันท่ีเกิด พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Address 
Identification 

เลขรหัสท่ีอยู่ พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Religion ศาสนา พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Blood Type หมู่โลหิต พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Issued Date วันออกบัตร พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Expiry Date วันหมดอายุบัตร พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Address Address 
Identification 

 เลขรหัสประจําบ้าน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Building Number เลขท่ีบ้าน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Township Name หมู่บ้าน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Side Street ซอย พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Street Name ถนน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
SubDistrict ตําบล พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
District อําเภอ พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
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ตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Province จังหวัด พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Postcode รหัสไปรษณีย์ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

หมายเหตุ      หากมีการรวบรวมจากระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆอีก จําเป็นต้องกําหนดชื่อฟิลด์ใหม่อีกคร้ัง 

เมื่อกําหนดรายการข้อมูลตามแนวทางของ NDR แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนส่วนของ 
Core Component ให้อยู่ในรูปแบบของ XML Schema ซึ่งเป็นมาตรฐานหน่ึงของ หมวดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Specification) ในกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ 2.0 โดยจะแสดงผลการปรับเปลี่ยนตามหัวข้อที่ 3.2.2 
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3.2.2  รูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"       
attributeFormDefault="Unqualified"    
elementFormDefault="qualified"targetNameSpace="urn:th:go:deptmember
:1"xmlns="urn:th:go:deptmember:1" version="1.0"> 
<xs:element name="Farm" type="FarmType"> 
 <xs:complexType name="FarmType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FryMovementDocumentIdentification" type="xs: 
ID" />  
   <xs:element name="IssuedProvince" type="xs: String" />  
   <xs:element name="IssuedDate" type="xs: Date" />  
   <xs:element name="FarmerIdentification" ref=" FarmerType" /> 
   <xs:element name="DistributorIdentification" ref="DistributorType"/> 
   <xs:element name="FarmIdentification" ref=" FarmType" />  
   <xs:element name="FarmName" type="xs: String" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" ref=" AddressType" />  
   <xs:element name="FarmStandard" type="xs: String" />  
   <xs:element name="PondNumber" type="xs:String" />  
   <xs:element name="NameOfAquaticAnimal" type="xs: String" />  
   <xs:element name="Quantity" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="AverageSize" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="PondSize" type="xs: String" />  
   <xs:element name="HarvestDate" type="xs: Date" />  
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:complexType name="FactoryType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FactoryIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="FactoryName" type="xs: String" />  
   <xs:element name="FactoryCode" type="xs: String" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" ref="AddressType" />  
   <xs:element name="Telephone" type="xs: String" />  
   <xs:element name="FactoryType" type="xs: String" />  
   <xs:element name="DistributorIdentification" ref ="DistributorType" 
/>  
   <xs:element name="LotNumber" type="xs: String" />  
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="DistributorType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DistributorIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="CitizenIdentification" ref="PersonType" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" ref="AddressType" />  
   <xs:element name="FryMovementDocumentIdentification" 
type="xs:ID" />  
   <xs:element name="FarmIdentification" ref="FarmType" />  
   <xs:element name="HealthCertificate" type="xs:String" />  
   <xs:element name="LotNumber" type="xs: String" />  
  </xs:sequence> 
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</xs:complexType> 
<xs:complexType name="FarmerType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FarmerIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="CitizenIdentification" ref="PersonType" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" ref="AddressType" />  
   <xs:element name="FarmIdentification" ref="FarmType" />  
   <xs:element name="HatcheryCertificate" type="xs:String" />  
   <xs:element name="NameOfAquaticAnimal" type="xs: String" />  
   <xs:element name="Stage" type="xs: String" />  
   <xs:element name="Quantity" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="HarvestDate" type="xs: Date" />  
   <xs:element name="Broodstock" type="xs: Long" />  
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ProductType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ProductIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="ProductName" type="xs:String" />  
   <xs:element name="FactoryIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="DistributorIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="ProductType" type="xs:String" />  
   <xs:element name="LotNumber" type="xs:String" />  
   <xs:element name="Quantity" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="Size" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="Unit" type="xs: String" />  
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PersonType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CitizenIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="GivenName" type="xs: String " />   
   <xs:element name="FamilyName" type="xs: String " />  
   <xs:element name="Gender" type="xs:String" />  
   <xs:element name="Birth" type="xs:Date" /> 
   <xs:element name="AddressIdentification" ref="AddressType" /> 
   <xs:element name="Religion" type="xs:String" />  
   <xs:element name="BloodType" type="xs:String" />  
   <xs:element name="IssuedDate" type="xs:Date" />  
   <xs:element name="ExpiryDate" type="xs:Date" />   
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="AddressType"> 
  <xs:sequence> 
  <xs:element name="AddressIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="BuildingNumber" type="xs:String" />  
   <xs:element name="Township" type="xs:String" />  
   <xs:element name="SideStreet" type="xs:String" />  
   <xs:element name="StreetName" type="xs:String" />  
   <xs:element name="SubDistrict" type="xs:String" />  
   <xs:element name="District" type="xs:String" />  
   <xs:element name="Province" type="xs:String" />  
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   <xs:element name="Postcode" type="xs:Long" />  
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 
 
 

4. ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความถูกต้องและการประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 

 ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 4 คือการนําข้อมูล XML ที่ได้จากผลลพัธ์ที่ 3 มาลงทะเบียนที่ต้นแบบ
เว็บไซต์สําหรับประกาศใช้ ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 

 

รูปที่ 2 Data Catalogue “ฟาร์มเลี้ยงสัตว์” 

 

รูปที่ 3 Data Catalogue “ข้อมูลเกษตรกร” 
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รูปที่ 4 Data Catalogue “ข้อมูลพ่อค้า” 
 

 

รูปที่ 5 Data Catalogue “ข้อมูลโรงงาน” 
 

 

รูปที่ 6 Data Catalogue “ข้อมูลผลิตภัณฑ์” 
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รูปที่ 7 Data Catalogue “ข้อมูลท่ีอยู่” 
 

 

รูปที่ 8 Data Catalogue “ข้อมูลบุคคล” 
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แบบจําลองการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานเนียม 
 

1. ความเหมาะสมของมาตรฐานเนียม และการนาํมาปรบัใช้เปน็มาตรฐานของประเทศไทย 
  จากการศึกษามาตรฐานในการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
เพ่ือนํามาปรับใช้กับประเทศไทยน้ันมีหลายแนวทาง ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ดังรูปที่ 1.1 

แบบจําลองเนียมเป็นแบบจําลองที่มีความเหมาะสมมาก เน่ืองจากมีความสอดรับกับปัจจัยต่างๆ 
โดยเป็นแบบจําลองในระบบเปิด มีองค์ความรู้จํานวนมากซ่ึงสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต มีการใช้
งานในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นระยะเวลาหน่ึง มีรายงานเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่เปิดเผย ซึ่งต่างจากมาตรฐานอ่ืนที่มีข้อมูลเปิดเผยน้อย และบางมาตรฐานจะต้อง
สมัครเป็นสมาชิกเท่าน้ันจึงจะสามารถสืบค้นข้อมูลมาตรฐานได้ ด้วยความเปิดกว้างของมาตรฐาน ทําให้
สามารถนําเอาข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ประกอบในการกําหนดกรอบของแบบจําลองของประเทศไทยได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นรุ่นใหม่ ที่ใช้กระบวนพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเอไจล์ (Agile) 
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้วิธีการทําซ้ําหลายรอบ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพัฒนาต้นแบบ 
การประเมิน และปรับแก้ในรอบถัดไป ทําให้กระบวนการตามมาตรฐานเนียมน้ันสอดคล้องกับแนวโน้ม
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต  

 

รูปที่ 1.1 ปัจจัยสนับสนุนการเลือกมาตรฐานเนียม  

 

สามารถทําการ 
สืบค้นข้อมูลทาง 
อินเตอรเ์น็ตได้ง่าย 

 
สอดรับกับแนวโน้มการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในปัจจุบันและอนาคต 

นําไปใช้งานแล้วและ 
มีบทเรียนประกอบ 
ในการแก้ไขปัญหา  

 
เป็นมาตรฐานเปิด 

 
NIEM 
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 ปัญหาของการนําเอามาตรฐานเนียมมาปรับใช้ในประเทศไทย มีดังนี้ 
• มาตรฐานเนียมเป็นมาตรฐานที่มีรายละเอียดมาก มีข้อมูลจํานวนมากที่จะต้องศึกษาหา

ความรู้ ผู้ที่ต้องการจะจัดทํามาตรฐานข้อมูลควรจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจใน
กระบวนการของเนียม   

• กระบวนการของเนียมเป็นแบบการทําซ้ํา เช่นเดียวกับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แบบเอไจล์ มิใช่กระบวนการตามวงจรการพัฒนาระบบแบบด้ังเดิม (Classical Software 
Development Life Cycle) หรือ SDLC ซึ่งอาจจะไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากนัก  

• เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบกระบวนการเนียม จะใช้แผนภาพของ ยูเอ็มแอล (UML) และ 
โครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ดังตารางที่ 1.1 

• เป็นมาตรฐานที่มีผู้รูแ้ละให้ความสนใจในวงจํากัด 
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงเนื้อหาและแผนภาพท่ีใช้ 

เนื้อหา แผนภาพ 
แบบจําลองทางธุรกิจ UML Activity Diagram 
แบบจําลองข้อมูล UML Class Diagram 
แบบจําลองสถาปัตยกรรม UML Component Diagram 
โครงสร้างข้อมูล XML 

2.  แบบจําลองเนยีม  
 แบบจําลองการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสหรัฐอเมริกา  (National Information Exchange 

Model  : NIEM)  เริ่มจากความต้องการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม จัดทํา
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม  และมี
การปรับปรุงมาตรฐานให้กลายเป็นมาตรฐานแห่งชาติ โดยมีปัจจัยส่งเสริมคือเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 
ทําให้มีความจําเป็นเร่งด่วนในการกู้ภัย การจัดการกรณีฉุกเฉิน และการติดตามคนร้ายและผู้ต้องสงสัย ซึ่ง
ผลักดันให้เกิดความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสําคัญต่อความม่ันคงของชาติ โดยองค์กรหลักที่มีส่วนร่วม
คือ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม องค์กรความปลอดภัยสาธารณะ องค์กรการจัดการสภาวะ
ฉุกเฉินและมหันตภัย และหน่วยข่าวกรองต่าง ๆ ซึ่งมาตรฐานเนียม ได้ถูกออกแบบสําหรับใช้ในการ
พัฒนา และสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการแลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในการ
แก้ปัญหาของสถานการณ์ฉุกเฉิน  

 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลร่วมเพ่ือการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล จําเป็นต้องประกอบด้วย 
สามองค์ประกอบสําคัญ ดังรูปที่ 2.1 คือ  
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รูปที่ 2.1 องค์ประกอบสําคัญของการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเนียม 

• การควบคุมกํากับ (Governance) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม กํากับ 
รับรอง และดูแล การสร้างมาตรฐานข้อมูล  

• สถาปัตยกรรม (Architecture) หมายถึง รปูแบบ โครงสร้าง และนิยามความหมายของ
ข้อมูล  

• กระบวนการในการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน หมายถึง การสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษามาตรฐานข้อมูลร่วม  

1) การควบคุม กํากับ รับรอง และดูแล การสร้างมาตรฐานข้อมูล  
ผู้พัฒนามาตรฐานเนียมได้ให้ความสําคัญในการควบคุมกํากับไว้ค่อนข้างมาก เน่ืองจากข้อมูล

ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนกันในช่วงแรกๆที่มีการกําหนดมาตรฐานน้ันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทํา
ให้ต้องมีการควบคุมเวอร์ชัน หรือรุ่นของข้อมูลร่วมที่ได้ประกาศให้เป็นมาตรฐาน จึงมีความจําเป็นที่จะ
จัดต้ังหน่วยงานควบคุมกํากับ ซึ่งมีโครงสร้างขององค์กรดังรูปที่ 2.2 โดยหน้าที่และบทบาทแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEM

การควบคุมกํากับ 

กระบวนการ สถาปัตยกรรม 
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รูปที่ 2.2  โครงสร้างหน่วยงานควบคุมกํากับมาตรฐานข้อมูลร่วม 

ตารางท่ี 2.1 แสดงบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยงานควบคุมกํากับ 

หน่วยงาน บทบาทและหน้าท่ี 
คณะกรรมการสภาข้อมูลร่วม  
(Executive Steering Council of Universal 
Data Core Set : ESC) 

เป็นคณะกรรมการระดับสูง ทําหน้าท่ีบริหารควบคุมกํากับกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดทํามาตรฐานข้อมูล เช่น การกําหนดโดเมน การจดทะเบียนมาตรฐาน 
การประกาศใช้ การตรวจสอบ และการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน เป็นต้น 

สํานักงานบริหารโปรแกรม 
(Program Management Office : PMO) 

เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการสภาข้อมูลร่วม มีหน้าท่ีในการ
สนับสนุนคณะอนุกรรมการย่อยต่างๆในทุกโดเมน ในการดําเนินการประชุม 
การจัดเตรียมเอกสาร การบริหารจัดการทรัพยากรในการประมวลผล เช่น 
ระบบจดทะเบียน และระบบสืบค้นข้อมูลมาตรฐาน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เป็นต้น  

คณะกรรมการสถาปัตยกรรมธุรกรรม(Business 
Architecture Committee) 

เป็นคณะกรรมการภายใต้สํานักบริหารโปรแกรม (PMO) ท่ีทําหน้าท่ีในการ
กําหนดสถาปัตยกรรมหลักๆ ในการดําเนินธุรกรรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกลไก
ของกระบวนการทําธุรกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ข้อจํากัด ความม่ันคง 
และประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการกําหนดสถาปัตยกรรมต่างๆ   

คณะกรรมการสื่อสารและเผยแพร่ 
(Communication and Outreach Committee) 

เป็นคณะกรรมการภายใต้สํานักบริหารโปรแกรม (PMO) ท่ีทําหน้าท่ีในการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํามาตรฐาน
ข้อมูลร่วม เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

 

Executive Steering 
Council (ESC) 

 
Policy 

Advisory Panel 

 
National Priority 
Exchange Panel 

NIEM Program 
Management 

Office (NIEM PMO) 

NIEM
Communications 
And Outreach 
Committee 
(NC&OC)

NIEM Technical 
Architecture 
Committee 
(NTAC) 

NIEM Business 
Architecture 
Committee 
(NBAC) 
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หน่วยงาน บทบาทและหน้าท่ี 
คณะกรรมการด้านเทคนิค  
(Technical Architecture Committee) 

เป็นคณะกรรมการภายใต้สํานักบริหารโปรแกรม (PMO) ท่ีทําหน้าท่ีในการ
กําหนดรายละเอียดด้านเทคนิคประกอบการจัดทําหรือออกแบบ
สถาปัตยกรรมในระดับต่างๆ 

ท่ีปรึกษาด้านนโยบาย  
(Policy Advisory Panel) 

เป็นคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดการใช้ข้อมูลร่วมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมากข้ึน 

ท่ีปรึกษาด้านการจัดอันดับความสําคัญ 
(National Priority Exchange Panel) 

เป็นคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในการจัดอันดับความสําคัญเร่งด่วนของ
มาตรฐานข้อมูลร่วมในโดเมนต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนได้ 

 

2) สถาปัตยกรรมข้อมูลตามหลกัของเนียม  
สถาปัตยกรรมข้อมูลตามมาตรฐานเนียม มีองค์ประกอบหลายส่วนที่จะต้องพิจารณาร่วมกันเพ่ือ

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน ดังน้ี  
Data Components เป็นหน่วยข้อมูลพ้ืนฐาน ที่อธิบายวัตถุหรือแนวคิดที่ต้องการสื่อ เช่น 

บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีหลักๆ แล้วจะได้จากข้อมูลทะเบียน และเป็น
ข้อมูลที่มีการใช้งานสม่ําเสมอในเกือบทุกองค์กร ทําให้สามารถกําหนดเป็นข้อมูลร่วมกันได้ รูปที่ 2.3 
แสดงหน่วยข้อมูลพ้ืนฐานตามแบบจําลองของเนียม โดยทั่วไปชุดขององค์ประกอบข้อมูลหลักนี้จะมีความ
เสถียรสูง และมักมีจํานวนไม่มากนัก 
 

 
 

รูปที่ 2.3 หน่วยข้อมูลพ้ืนฐานของ NIEM 
 
Information Exchange Package Documentation (IEPD) เป็นเอกสารประกอบที่ใช้

อธิบาย ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยน ซึ่งมักจะกําหนดให้อยู่ในรูปของ Extensible markup language  
XML Schema ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กํากับ (มาร์กอัป) ข้อมูลที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่เปิดให้แอปพลิเคช่ัน
ต่างๆ สามารถเรียกไปใช้งานได้ นอกจากน้ี รูปแบบ XML ยังเหมาะสมในการอธิบายถึงรายละเอียดของ
โครงสร้างและความหมายของข้อมูล เพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลโดยแอปพลิเคช่ันให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทําให้สามารถนําข้อมูลจากหลายแหล่งมาแสดงผล และประมวลผลร่วมกันได้  

 เอกสาร IEPD น้ี ใช้เป็นมาตรฐานสําหรับอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมจากข้อมูลหลัก เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนหรือเช่ือมโยงข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนักศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลหลัก ที่ถูกกําหนดไว้
ก่อนหน้า คือ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบพ้ืนฐานของบุคคล รวมกับข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นคุณสมบัติ
ของนักศึกษา เป็นต้น 

NIEM Core คือ องค์ประกอบข้อมูลที่กําหนดเป็นมาตรฐานข้อมูลร่วมที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์กรส่วนใหญ่ ถึงรูปแบบ โครงสร้าง ความหมาย และลกัษณะพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีความต้องการใช้
งานร่วมกัน ซึ่งตามมาตรฐานรายการข้อมูลในเนียม สามารถจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
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• มาตรฐานกลาง (Universal Core Set) ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ชุดข้อมลู
เหล่าน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของทุกโดเมน ตัวอย่าง เช่น ชุดข้อมูล
บุคคล ยานพาหนะ องค์กร และ สถานที ่เป็นต้น   

• มาตรฐานรายการร่วม (Common Core Set) ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ในบาง
โดเมน โดยเป็นที่ยอมรับในโครงสร้าง รูปแบบ และความหมายของข้อมูล ชุดข้อมูลของ   
แต่ละโดเมนจะต้องไม่ขัดแย้ง หรือทับซ้อนกับชุดข้อมูลในมาตรฐานกลางหรือในโดเมนอ่ืน 

• รหัสมาตรฐาน (Code List) ประกอบด้วยตารางรหัสที่ใช้อ้างอิงในชุดข้อมูลต่างๆ เป็นสว่นที่
สําคัญมากเพ่ือเป็นส่วนที่ใช้กําหนดความหมายจากค่าของข้อมูล  

Domains หรือโดเมน ในที่น้ี หมายถึง กลุ่มองค์กรที่มีภารกิจร่วมกัน หรือมีความสนใจร่วมกัน
ในการให้บริการ หรือดําเนินธุรกรรมหรือมีระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อกัน โดเมนจะประกอบไปด้วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมต้ังแต่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนองค์กรจากภาคประชาชนและ
หรือเอกชน  

โดเมน ควรมีหน้าที่และบทบาท ดังน้ี 
1) มีหน้าที่เตรียมสาระข้อมูลเพ่ือจัดทําสถาปัตยกรรมข้อมูล 
2) จัดหาผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานข้อมูล 
3) จัดต้ังกลุ่มองค์กรที่ใช้สารสนเทศร่วมกัน (Community of Interest : CoI) เรียบร้อยแล้ว 

หรือสามารถขับเคลื่อนในการจัดต้ัง กลุ่ม CoI 
4) เข้าถึงและทํางานร่วมกับกลุ่ม CoI ที่เก่ียวข้อง 
5) ดูแล กํากับ และติดตามงานของกลุ่ม 
6) เข้าร่วมกับองค์กรกลางที่กํากับ ดูแล การจัดทําสถาปัตยกรรมข้อมูล 
7) ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา ทีก่ําหนดโดยองค์กรกลาง 
8) มีอํานาจและหน้าที่ในการลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
 
Community of Interest (CoI) เป็นกลุ่มของผู้ใช้ข้อมลูที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และมี

กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ร่วมกัน 
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รูปที่ 2.3 ชุดข้อมูลท่ีใช้ในแบบจําลองของเนียมประกอบด้วย Universal, Common และ Domains 

 

ในรูปที่ 2.3 แสดงมาตรฐานข้อมูลกลาง (Universal Set) ที่ใช้ร่วมกันทุกองค์กร มาตรฐาน
รายการร่วม (Common Core Set) ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ในหลายโดเมนต้ังแต่สองโดเมน
ขึ้นไป ในขณะที่รอบนอกสุด หมายถึง โดเมน โดยแต่ละโดเมนประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
การทํางานร่วมกันโดยเฉพาะ  

3.   วงจรชีวิตของแบบจําลองการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเนียม 
การขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยง

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการทํางานเป็นวัฏจักร ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังรูปที่ 3.1  
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รูปที่ 3.1 แสดงวงจรชีวิตของกรอบการดําเนินงานตามแนวคิดของ NIEM 

 
0. Scenario Planning  หรือการวางแผนทัศนภาพทางธุรกิจ หมายถึง การกําหนด

สถานการณ์ร่วมที่ต้องมีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์ หรือภารกิจร่วม
ขององค์กร 

1. Analyze Requirement หรือ การวิเคราะห์ความต้องการ  หมายถึง การวิเคราะห์ความ
ต้องการในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน/ระหว่างองค์กร โดยมีการสร้าง
แบบจําลองการแลกเปลี่ยน และเขียนคําอธิบายข้ันตอนของกระบวนการต่างๆ ที่สามารถ
อธิบายลักษณะการปฏิบัติการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชัดเจนในรูปของแผนภาพ
กิจกรรม เช่น การใช้ภาษาการจําลองแบบ (Unified Modeling Language) 

2. Map and Model หรือ การจับคู่และจัดทําแบบจําลอง เป็นข้ันตอนของการกําหนด
มาตรฐานข้อมูล โดยตรวจสอบมาตรฐานข้อมูลที่มีมาก่อน เพ่ือใช้ร่วมกัน หรือกําหนด
เพ่ิมเติม  

3. Build and Validation หรือการสร้างและตรวจสอบ เป็นข้ันตอนการสร้าง และตรวจ
รับรองก่อนการประกาศใช้ 

4. Assemble and document หรือการจัดทําเอกสารประกอบ เป็นข้ันตอนการประกอบชุด
ข้อมูลและจัดทําตามมาตรฐานของเอกสาร 

5. Publish and Implement หรือการเผยแพร่ เป็นข้ันตอนการเผยแพร่ หลังจากขึ้นทะเบียน
ไว้ที่แหล่งกลางเพ่ือให้บริการกับหน่วยงาน ที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน ที่เป็นไปตามข้อตกลงเพ่ือ
ความปลอดภัยของข้อมูล 

  NIEM 
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4. ความสัมพันธข์องแบบจําลองการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนยีมกับกรอบแนวทางการเชือ่มโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 2.0 

 แบบจําลองเนียมเหมาะสําหรับการพัฒนามาตรฐานข้อมูลร่วม เน่ืองจากได้มีการพัฒนา มาต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2548 จึงนับได้ว่าเป็น วิธีปฏิบัติที่ดี สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูล ของกรอบ
แนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 2.0 โดยแนวทางกระบวนการพัฒนาระบบบูรณาการ
ตามมาตรฐานเนียมจะเป็นแบบเอไจล์ ซึ่งได้ผลลัพธ์สุดท้ายเช่นเดียวกันกระบวนการพัฒนาระบบแบบ
ด้ังเดิม (Classical Software Development Life Cycle) โดยสามารถเปรียบเทียบกระบวนการทํางาน
ต่างๆ ได้ดังตารางที่ 4.1  

ตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบกระบวนการระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมและเนียม 

กระบวนการพัฒนาระบบแบบด้ังเดิม กระบวนการพัฒนาระบบตามมาตรฐานเนียม 
การวางแผน 0. การวางแผนทัศนภาพทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์ความต้องการ 
การออกแบบ 2. การจับคู่และจัดทําแบบจําลอง 
การพัฒนา 3. การสร้างและตรวจสอบ 

การนําไปใช้งาน 
4. การจัดทําเอกสารประกอบ 
5. การเผยแพร่ 

การบํารุงรักษา (0..6) n 

 
 
 
 
 
 n = ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานข้อมูล 

0. การวางแผนทัศนภาพทางธุรกิจ (เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชุดข้อมูล) 

1. การวิเคราะห์ความต้องการ 
2. การจับคู่และจัดทําแบบจําลอง 
3. การสร้างและตรวจสอบ 
4. การจัดทําเอกสารประกอบ 
5. การเผยแพร่ 

 
 นอกจากน้ี ความแตกต่างระหว่าง 2 วิธีการน้ี คือ กระบวนการพัฒนาตามมาตรฐานเนียมจะเน้น

เฉพาะส่วนที่มีการใช้ข้อมูลร่วม หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเท่าน้ัน ส่วนกระบวนการพัฒนาแบบ
ด้ังเดิมจะครอบคลุมทั้งระบบสารสนเทศ นอกจากน้ีมาตรฐานเนียมจะเน้นการควบคุมกํากับเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ กับชุดข้อมูลร่วม ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนารอบใหม่ ในขณะที่การพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้พัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ในระยะของการบํารุงรักษา  
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างมาตรฐานการนิยาม การต้ังช่ือ และการออกแบบโครงสร้าง XML
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ภาคผนวก ค1 

ตัวอย่างมาตรฐาน การนยิาม การตั้งชื่อ และการออกแบบโครงสร้าง XML 
 
1. ISO 11179-4 (Part 4 -- Formulation of Data Definitions) 

ISO 11179 (Part 4 -- Formulation of Data Definitions) กติกาการนิยามความหมายของ
ช่ือรายการข้อมูลใหม่ตามข้อเสนอแนะของ ISO 11179 Part 4 ระบุว่านิยามของช่ือรายการข้อมูล 
“ต้อง” มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) ไม่ซ้ํากันเพ่ือรักษาบริบทเฉพาะของช่ือรายการข้อมูลน้ันๆ (Be unique) 

2) ได้รับการอธิบายให้อยู่ในรูปเอกพจน์เท่าน้ัน นอกจากสาระของคํานิยามน้ันสะท้อนความ
เป็นพหูพจน์ (Be stated in the singular) 

3) แสดงสิ่งที่เป็นสาระของช่ือรายการข้อมูลน้ัน และนําเสนอในเชิงบอกเล่า (State what the 
concept is, not only what it is not) 

4) อยู่ในรูปวลีหรือประโยคท่ีสื่อความหมาย จะเป็นเพียงคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
กลุ่มคําไม่ได้ (Be stated as a descriptive phrase or sentence(s)) 

5) หลีกเลี่ยงการใช้คําย่อ นอกจากคําย่อที่ใช้และเข้าใจกันอย่างแพร่หลายเท่าน้ัน (Contain 
only commonly understood abbreviations) 

6) ต้องไม่มีคํานิยามของช่ือรายการข้อมูลและสาระอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าจําเป็นต้องใส่ ให้ใส่
เป็นหมายเหตุข้างท้ายคํานิยามหลัก (Be expressed without embedding definitions 
of other data elements or underlying concepts) 

และการนิยามความหมายของช่ือรายการข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ ISO 11179 Part 4 ระบุ
ว่าคํานิยามของช่ือรายการข้อมูล “ควร” มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) สะท้อนนัยสําคัญของช่ือรายการข้อมูลน้ัน (State the essential meaning of the 
concept) 

2) มีความชัดเจน ไม่กํากวม (Be precise and unambiguous) 
3) มีเน้ือหากระชับและรัดกุม (Be concise) 
4) อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความเพ่ิมเติม (Be able to stand alone) 

 

 

1 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 1.1 
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5) ไม่มีการขยายความเพ่ิมในประเด็นด้านหลักการและเหตุผล การนําไปใช้งาน บริบททาง
ธุรกิจ หรือข้อมูลของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (Be expressed without embedding 
rationale, functional usage, domain information, or procedural 
information) 

6) อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความเพ่ิมเติม (Be able to stand alone) 
7) ไม่มีการขยายความเพ่ิมในประเด็นด้านหลักการและเหตุผล การนําไปใช้งาน บริบททาง

ธุรกิจ หรือข้อมูลของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (Be expressed without embedding 
rationale, functional usage, domain information, or procedural 
information) 

8) ใช้คําและโครงสร้างทางตรรกะที่มีความสอดคล้องกับช่ือรายการข้อมูลที่มีความหมาย
สอดคล้องกัน (Use the same terminology and consistent logical structure 
for related definitions) 

2. ISO 11179-5  การกําหนดชื่อรายการข้อมูล (Naming an Convention) 

หลักการกําหนดช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Naming and Convention) ที่
สอดคล้องกับมาตราฐานไอเอสโอ 11179 Part 5 มีหลักการดังน้ี 

1) ให้ช่ือรายการข้อมูลมีบริบทเฉพาะและไม่ซ้ํากับช่ือรายการข้อมูลอ่ืน 
2) ให้ช่ือรายการข้อมูลอยู่ในรูปเอกพจน์เท่าน้ัน นอกจากสาระของคํานิยามน้ันสะท้อน

ความเป็นพหูพจน์ 
3) ให้ช่ือรายการข้อมูลเป็นตัวอักษรเท่าน้ัน 
4) ให้หลีกเลี่ยงการใช้คําย่อ 
5) ให้ใช้นิยามความหมายของช่ือรายการข้อมูลเป็นบรรทัดฐานในการกําหนดช่ือรายการ

ข้อมูล กล่าวคือ คําที่ปรากฏในช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีต้องมา
จากนิยามของช่ือรายการข้อมูลน้ัน 
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รูปท่ี 1 ตัวอย่างการกําหนดช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปที่ 1 ให้ใช้ช่ือรายการข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน (Tripartite Name) ดังน้ี 
• ส่วนที่ 1 คือ ส่วนของเน้ือหาข้อมูล (Object Class Term) ที่แสดงเน้ือหาหลักของช่ือรายการ

ข้อมูลน้ัน เช่น Address 
• ส่วนที่ 2 คือ ส่วนของคุณสมบัติเฉพาะ (Property Term) ที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะด้านของ

เน้ือหาหลักของช่ือรายการข้อมูลน้ัน และเป็นข้อมูลที่ต้องปรากฏในคํานิยามของช่ือรายการ
ข้อมูล เช่น Postcode 

• ส่วนที่ 3 คือ ส่วนลักษณะข้อมูล (Representation Term) ที่แสดงลักษณะของข้อมูล เช่น 
Code 

ให้แยกส่วนประกอบของช่ือรายการข้อมูลออกจากกันด้วย “จุด” และ “การเว้นวรรค” แต่ใน
กรณีที่ส่วนประกอบของช่ือรายการข้อมูลมีมากกว่า 1 คํา ให้แยกคําเหล่าน้ันด้วย “การเว้นวรรค” 

ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมบริบททางธุรกิจ (Qualifier) ให้แต่ละส่วนของช่ือรายการข้อมูลสําหรับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้โดยนําไปไว้ข้างหน้าส่วนของช่ือรายการข้อมูลที่ต้องการ แล้วค่ันด้วย
ขีดล่าง (_) เช่น Credit_Payment Card. New_Expiration. Date ดังตัวอย่างในภาพผนวกท่ี 2 

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการต้องการเพ่ิมบริบททางธุรกิจ (Qualifier) ให้ชื่อรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

Object Term 

Property Term 

Representation 
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3. ISO 7372 

ISO 7372, United Nations Trade Data Elements Directory (UNTDED 2005) แบ่ง
ประเภทของข้อมูลในเบ้ืองต้นออกเป็น 9 กลุ่มดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มข้อมลูเอกสารอ้างอิง (Documentation references) 
2) กลุ่มข้อมลูวัน เวลา ช่วงเวลา (Dates, times, period of time) 
3) กลุ่มข้อมลูผู้เก่ียวข้อง ที่อยู่ สถานที่ ประเทศ (Parties, addresses, places, countries) 
4) กลุ่มข้อมลูเง่ือนไข สญัญา คาํสั่ง (Clauses, conditions, terms, instructions) 
5) กลุ่มข้อมลูจํานวน ค่าบริการ ร้อยละ (Amounts, charges, percentages) 
6) กลุ่มข้อมลูมาตราวัด ปริมาณ รหัส (Measures, quantities, identifiers) 
7) กลุ่มข้อมลูสินค้า (Goods and articles) 
8) กลุ่มข้อมลูขนส่ง อุปกรณ์ (Transport modes, means, equipment) 
9) กลุ่มข้อมลูประเภทอ่ืนๆ (Other data elements) 

 
4. กติกาการต้ังชือ่ และออกแบบโครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ XML  

(XML Naming and Design Rules – NDR) 

ส่วนน้ีนําเสนอมาตรฐานในการออกแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ XML โดยเสนอให้
ใช้กฎกติกาการต้ังช่ือ และการออกแบบ XML Schema ด้วยหลักการของ XML Naming and Design 
Rules (NDR) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและกําหนด XML Schema ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ทุกโครงการในประเทศไทย ควรจะใช้กติกา และข้อกําหนด NDR ในการต้ังช่ือ และ ออกแบบ XML 
Schema สําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทท่ีต้องการแลกเปลี่ยนกันระหว่างระบบ ข้อกําหนด
ดังกล่าวน้ีจะช่วยให้นักออกแบบ XML Schema จากหลากหลายบริษัท หรือหลากหลายองค์กร แต่ใช้
กติการ่วมที่เหมือนกันในการกําหนดและใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถในการบูรณาการ เช่ือมโยง 
และปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้นในอนาคตด้วย 

การออกแบบโครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้ามระบบในรูปแบบของ
เอ็กซ์เอ็มแอล (XML Schema) เป็นข้ันตอนสําคัญที่มีผลกระทบอย่างมากต่อขีดความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
บนพ้ืนฐานที่ต่างกัน ทั้งท่ีผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผ่านโครงข่ายแบบด้ังเดิม (EDI: Electronic Data 
Interchange) 

หลังจากที่มีการสร้าง “แบบจําลองข้อมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลักการของ CCTS” 
ขั้นตอนต่อไปเมื่อต้องการเอกสารในไวยากรณ์ของ XML ให้ใช้กติกาการออกแบบและต้ังช่ือ XML 
Schema ด้วยกติกาของ NDR กติกาดังกล่าวน้ีจะช่วยตอบสนองการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
สารสนเทศได้ 
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หลักการแปลงช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Dictionary 
Entry Name) ให้เป็นโครงสร้างและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้ามระบบ (XML 
Schema) มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

• Component ที่เป็นประเภท Association Business Information Entity (ASBIE) หรือ 
Aggregate Core Component (ACC) เช่น Person. Details ให้กําหนดเป็นชนิดข้อมูล
แบบโครงสร้างภายในที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ซับซ้อน Complex types ใน XML 

• ข้อมูลที่เป็น Properties เช่น Basic Core Component (BCC), Association Core 
Component (ASCC), Basic Business Information Entity (BBIE), Association 
Business Information Entity (ASBIE) เช่น Person. Name. Text เมื่อแปลงเป็นเอกสาร 
XML แล้วจะถูกกําหนดให้เป็น Element ต่างๆ อยู่ในเอกสาร XML 

• ส่วนชนิดข้อมูล (Data type) เช่น Text, Date และ Address จะถูกนํามากําหนดเป็นชนิด
ข้อมูล (Data type) ตามแต่ชนิดของข้อมูลในเอกสาร XML 

  

การออกแบบโครงสร้าง XML Schema การกําหนดช่ือในเอกสาร XML 

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการนําชื่อรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มาแปลงเป็นเอกสารในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล 

ข้อกําหนดชนิดข้อมูลใน Dictionary ไปจัดทําข้อกําหนดช่ือรายการข้อมูลในเอกสาร XML 

1) ตัดช่ือที่มีความซ้ําซ้อนกันออก เช่น Identification. Identifier 
2) ลบจุด เว้นวรรค และ ขีดเส้นใต้ ออก 
3) เปลี่ยนคําจาก Details เป็น Type ในเอกสาร XML 
4) ถ้าชนิดข้อมูล (Data type) เป็น Text ให้ตัดคําว่า Text ออก 
5) ถ้าชนิดข้อมูล (Data type) เป็น Identifier ให้ใช้ ID แทน 
6) เอาช่ือคลาสที่นําหน้า Properties ออก เหลือแต่ช่ือ properties 
7) นําโครงสร้างของคลาสท่ีได้มาเขียน XML Schema 
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รูปที่ 4 ตัวอย่าง XML Schema บางส่วนท่ีได้จาก Core Components Model 

จากรูปมีการกําหนดรูปแบบคลาส (Class) ช่ือ Person โดยคําอธิบายรูปแบบเอกสารต่างๆ ใน
ลักษณะของ Business Information Entity (BIE) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ (Properties) ของข้อมูล
ใน Class ดังน้ีคือ Name BirhtDate ResidenceAddress และ OfficialAddress ตามลําดับ โดย 
property ช่ือ Name มี ชนิดข้อมูล (Data Type) คือ Text เป็นต้น 

ข้อกําหนดของ NDR ดังกล่าวน้ีจะช่วยให้นักออกแบบ XML Schema จากหลากหลายบริษัท
หรือหลากหลายองค์กร ได้ใช้กติกาที่เหมือนกันในการกําหนดและใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถใน
การปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น 

5. WCO Data Model 

องค์การศุลกากรโลก (WCO: World Customs Organization) ได้จัดสร้างรายการข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานสากล เช่น ช่ือรายการข้อมูลที่เก่ียวกับงานด้านการนําเข้าและการส่งออกสินค้า และช่ือรายการ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ (United Nations Trade Data 
Directory – UNTDED 1993, ISO 7372:1993) ที่ประสานงานการจัดทําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่ว
โลกผ่านทางคณะกรรมาธิการสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจแห่งยุโรป (UNECE: United Nations 
Economic Commission for Europe) การกําหนดให้ใช้ช่ือรายการข้อมูลตามมาตรฐานรายการข้อมูลที่
เกี่ยวกับงานด้านการนําเข้าและการส่งออกสินค้า (WCO Data Set) ที่จัดทําโดยองค์การศุลกากรโลก จึง
เป็นแนวทางหน่ึงในการปรับลดช่ือรายการข้อมูลที่ใช้เรียก จากตัวอย่างคําว่า “สถานที่ที่มีการขนถ่าย
สินค้าจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ครอบคลุมท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่
มีการขนถ่ายสินค้า” จากช่ือเรียกในหลายเอกสารว่าเป็น Port of Unloading, Port of Unlading, 
Discharge Port, Airport of Discharge สามารถลดเหลือเพียงช่ือเดียว คือ Place of Discharge (โดย
เปรียบเทียบและอ้างอิงกับมาตรฐานรายการข้อมูลของ WCO ID 079) เป็นต้น 
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ตัวอย่าง WCO Data Model ที่ WCO จัดทําขึ้นมีดังน้ี 

• Document/message name, coded 
• Document/message number, Document/number 
• Message function, code, Message code 
• Goods declaration number (Customs)(Customs) 
• Unique consignment reference number, reference number 
• Trader reference, Trader reference 
• Authentication 
• Customs procedure, coded, Customs coded 
• Previous Customs document (type), coded(coded) 
• Previous Customs document  
• Nature of transaction, coded (IM, EX)(EX) 
• Previous Customs procedure, coded (IM, EX) 
• Date of departure from place of loading, coded (EX) 
• Export classification control number (EX) 
• Goods declaration acceptance date (Customs), coded (IM, EX) 
• Departure date, coded, Departure coded 
• Exit date, coded (IM, EX, CRE) 
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