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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-ศท-04 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงาน 
วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
24 กุมภาพันธ์ 2565 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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1. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมมีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เหมาะสม  

นำไปสู ่การเป ็นองค์กรที ่ ใช ้ข ้อม ูลเพื ่อการตัดส ินใจในการทำงาน (Data-driven Organization) รวมถึง            

ความ สามารถในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการให้บริการข้อมูล (Data Services) ที่มีประสิทธิภาพ        

มีความม่ันคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

2. ขอบเขต 

ครอบคลุมการจัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) การกำหนดเส้นทางการไหลของข้อมูล 

(Data Pipeline) การบ ู รณาการข ้ อม ู ล  (Data Integration) การจ ั ด เตร ี ยมข ้ อม ู ล  (Data Preparation)                

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) และการให้บริการข้อมูล       

(Data Services) 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีศักยภาพในการจัดเก็บ ประมวลผล 

และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาด

ใหญ่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการ

ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน และบริหารงานของภาครัฐ 

ความต้องการ/ความคาดหวังของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

◼ ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจและ

วางแผนนโยบาย  

◼ หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร  

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ◼ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 

◼ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

◼ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่ง

ปรับปรุง 

◼ คุณภาพข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 

◼ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
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4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) บูรณาการข้อมูลที่ตอบสนอง

ภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

จำนวนระเบียนข้อมูลตามหน่วยวัด

เช่น รายคน รายคำขอ เป็นต้น 

มากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวน

ข้อมูล ณ เวลาที่มี ingestion 

(2) คุณภาพข้อมูล จำนวน Missing Value ของข้อมูล

เป้าหมายที่ตอบสนองภารกิจ 

น้อยกว่าร้อยละ 20 

(3) การวัดค่าความถูกต้องของ

โมเดล (Model Accuracy) 

ค่าประสิทธิภาพของโมเดล ค่าความแม่นยำหรือค่าความถูกต้อง 

มากกว่าร้อยละ 60 

(4) การเปิดเผยข้อมูลเปิด จำนวนข้อมูลเปิดภาครัฐ ร้อยละ 50 ของรายการชุดข้อมูล

เปิดของหน่วยงานภารกิจพัฒนา

พฤตินิสัย 

 

5. ระบบติดตามประเมินผล 

    ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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6. ผังกระบวนการ 

ศท.สป.ยธ. 
หน่วยงาน 

เจ้าของข้อมูล 
Data Engineer Data Scientist Data Analyst IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

จัดทำคำขอเชื่อมโยง
ข้อมูล 

 

ติดตามการ
ดำเนินงาน 

 

กำหนดช่องทางและ
สิทธิการเช่ือมโยง 

 

 

Transform and 
Preprocess Data 

 

Extract and Load 
data to Data Lake 

 
กำหนดเครื่องมือ 

ในการเช่ือมโยง 

 

 
Implement โมเดล 

 

 

Train & Test  
โมเดล 

 
เก็บผลลัพธ์ 

ในคลังข้อมูล 

 

เลือก ML Algorithm 
และสร้างโมเดล 

 

 

จัดเตรียมข้อมลู  
(Data Preparation) 

 

 

สร้างการนำเสนอ
ข้อมูล 

 

 

ออกแบบการ
นำเสนอข้อมูล 

 

 

จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 

 

สร้างช่องทางและ
รูปแบบการนำเสนอ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. การกำหนดความต้องการ  

1 จัดทำคำขอเพ่ือ

เชื่อมโยงข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารจัดทำคำขอหรือ

ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อมูลกับหน่วยงาน

เป้าหมายตามข้อสั่งการ 

ปยธ. (ปี 2562 

หน่วยงานภารกิจ

พัฒนาพฤตินิสัย)  

บญ.ศท. 1 เดือน ขอเชื่อมโยงข้อมูล

ให้ได้มากท่ีสุด

เพ่ือให้ครอบคลุม

การตอบโจทย์ที่

ผู้บริหารได้กำหนด

ไว้ 

  

2 กำหนดช่องทางและ

สิทธิการเชื่อมโยง 

หน่วยงานให้บริการ

ข้อมูลกำหนดช่องทาง 

และสิทธิในการ

เชื่อมโยงข้อมูลตาม

ข้อตกลงการให้บริการ

ระหว่างหน่วยงาน 

ศท.สป. 

หน่วยงาน

ให้บริการข้อมูล 

(ปี 2562 คป. 

พน. รท.) 

1 เดือน ให้กำหนดระดับใน

การเข้าถึงข้อมูล

ของผู้ใช้ 
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ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

2. Data Integration  

3 กำหนดเครื่องมือใน
การเชื่อมโยง 

วิศวกรข้อมูลกำหนด

เครื่องมือสำหรับการ

เชื่อมโยงเพ่ือ

เคลื่อนย้ายข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลเข้าสู่ MOJ 

Data Lake 

วิศวกรข้อมูล 

ศท.สป. 

1-2 สัปดาห์ ใช้เครื่องมือที่เป็น

เทคโนโลยีเดียวกัน

ทั้งระบบ 

  

4 Extract and Load 
data to Data Lake 
(Data Ingestion) 

วิศวกรข้อมูลใช้

เครื่องมือนำข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลภายนอก

เข้าสู่ MOJ Data Lake 

ที่มีรูปแบบหรือ

มาตรฐานเดียวกัน

เพ่ือให้เหมาะสมต่อการ

แปลงรูปร่างของข้อมูล 

วิศวกรข้อมูล 

ศท.สป. 

1-2 เดือน ETL Spec  

ที่ Data Scientist 

กำหนด 

Data 

Dictionary 
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ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3. Data Preparation  

5 Transform and 
Preprocess Data 

วิศวกรข้อมูลเขียน

คำสั่งเพ่ือแปลงข้อมูล

ตามท่ีนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลกำหนดไว้  

(ETL Specification) 

เช่น Selection, 

Translation, 

Encoding form, 

Deriving new value, 

Filtering, Sorting, 

Joining, Aggregation, 

Split column, etc.    

วิศวกรข้อมูล 

ศท.สป.ยธ. 

1-2 เดือน ETL Spec  

ที่ Data Scientist 

กำหนด 

  

6 จัดเตรียมข้อมูล  
(Data Preparation) 

วิศวกรข้อมูลจัดเตรียม

ข้อมูลสำหรับ ML เช่น 

Data Cleansing  

 

วิศวกรข้อมูล 

ศท.สป.ยธ. 

1-2 เดือน ข้อมูลที่ผ่านการทำ

ความสะอาดแล้ว

ไม่ต่ำกว่า 80% 
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ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

4. Data Modeling  

7 เลือก ML Algorithm 
และสร้างโมเดล 
 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เลือก Algorithm 

สำหรับการสร้าง 

Machine Learning 

เพ่ือการวิเคราะห์ไป

ข้างหน้าสำหรับ

คาดการณ์ในอนาคต 

(Advance Analytics) 

นักวิทยาศาสตร์

ข้อมูล (Data 

Scientist) 

1-2 เดือน Algorithm ที่ให้ค่า

ความแม่นยำ 

(Accuracy)  

สูงที่สุด (70%  

ขึ้นไป) 

  

8 Train & Test โมเดล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ทำการ Train ข้อมูลกับ

โมเดลสำหรับ ML ใน

การวิเคราะห์รูปแบบ 

(Pattern) ของข้อมูล 

รวมถึงการทดสอบ

ความแม่นยำของโมเดล

ผ่านการ Test ด้วย

ข้อมูลที่ยังไม่เคย Train 

นักวิทยาศาสตร์

ข้อมลู (Data 

Scientist) 

1 เดือน - การแบ่งข้อมูล

สำหรับTrain/Test  

ใช้อัตรา 70:30 

- ค่าความแม่นยำ 

(Accuracy) 70% 

ขึ้นไป 
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ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

9 Implement โมเดล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สร้างสภาพแวดล้อมใน

การนำข้อมูลเข้าสู่

โมเดลเพื่อการทำนาย

จากข้อมูลใหม่ 

นักวิทยาศาสตร์

ข้อมูล (Data 

Scientist) 

1 เดือน ผลลัพธ์ของข้อมูล 

(Output) จะต้องมี

ครบถ้วนตามที่

โจทย์กำหนด 

  

10 เก็บผลลัพธ์ใน

คลังข้อมูล 

วิศวกรข้อมูลจัดเก็บผล 

การทำนายเข้าสู่แหล่ง

เก็บข้อมูล 

วิศวกรข้อมูล 

(Data 

Engineer) 

1 เดือน จำนวนข้อมูลใน

Fact Table ต้องมี

เท่ากับจำนวน

ผลลัพธ์ที่ได้จาก

โมเดล  

  

5. Data Visualization  

11 ออกแบบการนำเสนอ

ข้อมูล 

นักวิเคราะห์ข้อมูล

ออกแบบการนำเสนอ

ข้อมูล 

นักวิเคราะห์

ข้อมูล (Data 

Analyst) 

1 เดือน - ต้องไม่มีการ

นำเสนอข้อมูลส่วน

บุคคล 

- ให้มีการนำเสนอ

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วย 

-ให้ม ีDashboard 
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ต้นฉบับ 

 

 

ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

12 สร้างการนำเสนอ

ข้อมูล 

นักวิเคราะห์ข้อมูลสร้าง

Dashboard เพ่ือ

นำเสนอการวิเคราะห์

ย้อนหลังหาโอกาส

ปรับปรุง 

นักวิเคราะห์

ข้อมูล (Data 

Analyst) 

1 เดือน - ต้องไม่มีการ

นำเสนอข้อมูลส่วน

บุคคล 

- ให้มีการนำเสนอ

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วย 

-ให้ม ีDashboard 

  

13 สร้างช่องทางและ

รูปแบบการนำเสนอ 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์กำหนด 

Domain Name และ

หน้าหลักของ 

Application สำหรับ

การนำเสนอข้อมูลที่ได้

จากการวิเคราะห์ทุก

ระดับ 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

1-2 เดือน - มีองค์ประกอบ

ของ Web App. 

ครบถ้วน 

- มีการกำหนด

ระดับการเข้าถึง

ข้อมูล 

- มีการเข้ารหัส

ข้อมูลที่สำคัญและ

อ่อนไหว 

- ใช้ 2 Factor 

Authentication 
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ต้นฉบับ 

 

 

ลำดับ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

14 จัดทำคู่มือการ

ปฏิบัติงาน (SOP) 

เผยแพร่ข้อมูลเปิด 

ในช่องทางและรูปแบบ

ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 13 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

1-2 เดือน มีรูปแบบและ

หัวข้อตาม

มาตรฐานการ

จัดทำ SOP ของ

สำนักงาน

ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

  

15 ติดตาม ตรวจสอบการ

ดำเนินงาน 

ติดตามการดำเนินงาน

ตามท่ีได้กำหนดไว้ 

หัวหน้ากลุ่ม 1-2 เดือน - การตอบโจทย์ที่

ได้กำหนดไว้ 

- ผลการประเมิน

ของผู้ใช้งาน 
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ต้นฉบับ 

 

 

8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 

รายงานการนำเข้าข้อมูล (Data 

Ingestion) 

Dashboard ทุกวัน 

รายงานผลการทำนาย Web Application ทุกวัน 

 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศ รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ของ สป.ยธ. 

1 ปี 4 ปี 

รายงานการประชุมคณะทำงาน

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่ม

ภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวง

ยุติธรรม 

1 ปี 4 ปี 

 

10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรมที่จำเป็น 

Data Engineer1 ◼ ทักษะด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล  

◼ ทักษะในการกำหนดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูล (Data Pipeline) 

◼ ทักษะด้านฐานข้อมูลการระบุชนิด

ข้อมูล 

◼ ความสามารถในการบูรณาการข้อมูล 

◼ แพลตฟอร์มในการจัดเก็บและ

ประมวลผลข้อมูลแบบ

กระจาย(Distribute 

System) 

◼ เครื่องมือระบบนิเวศ 

(Ecosystem Tool) สำหรับ

 
1 Data engineer delivers the correct data in the right form to the right people as efficiently (performance, time 
and cost) as possible. 
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ต้นฉบับ 

 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรมที่จำเป็น 

(Data Integration)  

◼ ความสามารถในการนำเข้าข้อมูล 

(Data Ingestion) 

◼ ความสามารถในการวางโครงสร้าง

และจัดเก็บข้อมูล (Data Store) 

เช่น Data Lake, Data 

Warehouse  

◼ บริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในสถานะ

พร้อมใช้ ด้วยแพลตฟอร์มการ

บริหารจัดการข้อมูล เช่น Hadoop, 

Spark, Cloud Computing 

แพลตฟอร์มแบบกระจาย  

◼ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการ

เขียนโปรแกรมเพ่ือการ 

Transformและการ

จัดเตรียมข้อมูล(Data 

Preparation)  

Data Scientist ◼ Exploratory Data Analysis 

◼ Data Cleansing 

◼ Statistic and Mathematics  

◼ Data Analytics (Batch/Streaming) 

◼ Data Mining 

◼ Data Modeling and Machine 

Learning 

◼ Data Visualization 

 

◼ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

◼ เครื่องมือสำหรับการสำรวจ

ข้อมูล (EDA) การทำความ

สะอาดข้อมูล (Data 

Cleansing) การแปลงข้อมูล 

(Data Transform)  

◼ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการ

เขียนโปรแกรมเพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

(Predictive, Prescriptive)  

Data Analyst ◼ ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านธุรกิจ  

   (พันธกิจ) 

◼ ทักษะในการนำเสนอ 

◼ Data Visualization Tools 

◼ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

◼ Business Intelligence Tools 
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