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บทที ่1 
หลกัการและเหตผุลการปฏบิัตติามจริยธรรมปญัญาประดษิฐ์ 

 
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ได้เข้ำมำมีบทบำทในกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของมนุษย์เพ่ิมมำกขึ้น 

สิ่งต่ำง ๆ ที่ใช้งำนในชีวิตประจ ำวัน อำทิ เทคโนโลยีผู้ช่วยอัจฉริยะบนสมำร์ทโฟน เช่น Siri, Alexa และ 
Google Assistant เทคโนโลยีกึ่งอัตโนมัติในรถยนต์ Tesla หรือ Social Media Feed บน Facebook บริกำร
เพลงหรือภำพยนต์บน YouTube และ Netflix เป็นเทคโนโลยีที่มี เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ท ำงำน 
อยู่เบื้องหลัง เพ่ือเป็นระบบบริหำรจัดกำร ส่งข้อมูลและแจ้งเตือนผู้ใช้งำน โดยอำศัยข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้งำน
ของผู้ใช้งำนมำปรับกำรส่งข้อมูลให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร ไปจนถึงเทคโนโลยีกำรน ำทำงที่ ใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจ ำวัน เช่น Google Maps ก็ใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ในกำรประมวลผลข้อมูลจรำจร 
แบบเรียลไทม์เพ่ือหำเส้นทำงที่ดีท่ีสุดในกำรไปถึงจุดหมำยปลำยทำง เป็นต้น 
 ซึ่งองค์กรที่ให้บริกำรเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ จะต้องให้ควำมส ำคัญด้ำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยหน่วยงำนในประเทศไทย อำทิ ธนำคำร บริษัทหลักทรัพย์ ประกันภัย สำยกำรบิน กองทัพ ยังมีกำรใช้งำน
เครื่องมือในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือป้องกันและตรวจจับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ รวมถึง
เทคโนโลยีในกำรตรวจสอบกำรฉ้อโกงหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่ำง  ๆ ซึ่ งมีกำรใช้ เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในกำรประมวลผลและตัดสินใจในท ำงำน หรือแม้แต่เป็นเทคโนโลยี
หลักในกำรตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคำมในหลำยผลิตภัณฑ์ อำทิ Cylance Anti-Malware เป็นต้น 
 โดยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ มีกำรพัฒนำให้มีควำมชำญฉลำด และมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
จนสำมำรถเอำชนะควำมสำมำรถของมนุษย์ได้ในหลำยด้ำน อำทิ Alpha Go ซึ่งเป็นปัญญำประดิษฐ์ที่สร้ำงขึ้น
โดย Google DeepMind1 ที่สำมำรถเอำชนะแชมป์โลกเกมหมำกล้อมได้ในปี 2560 ระบบ Watson  
ซึ่งเป็นปัญญำประดิษฐ์ที่สร้ำงขึ้นโดย IBM สำมำรถวินิจฉัยโรคได้แม่นย ำกว่ำแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ 2  
จนก่อให้เกิดควำมกังวลว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะมีโอกำสเข้ำมำแทนที่งำนในหลำยด้ำนของมนุษย์  และ
ท ำให้มนุษย์ต้องตกงำนในหลำยสำขำอำชีพ นอกจำกควำมกังวลดังกล่ำวแล้วกำรออกแบบและพัฒนำ
ปัญญำประดิษฐ์ยังมีโอกำสท ำให้ผลลัพธ์เอนเอียงและก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมข้ึนได้ ตั้งแต่กำรใช้เสียงผู้หญิง 
ในกำรพูดโต้ตอบโดยปริยำยในเทคโนโลยีผู้ช่วยอัจฉริยะของบริษัทผู้ผลิตต่ำง ๆ3 จนถึงโปรแกรมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่ำงเช่น อัลกอริทึมปัญญำประดิษฐ์ในโปรแกรม COMPAS ของบริษัท Northpointe  

                                           
1 David Silver at all. Mastering the game of Go with Deep neural networks and tree search. Nature. Jan 
2016. ดูได้จำก https://storage.googleapis.com/deepmind-media/alphago/AlphaGoNaturePaper.pdf. 
2 Monegain B. IBM Watson pinpoints rare form of leukemia after doctor misdiagnosed patient. Healthcare 
IT News. Aug 8  2016. จำก https://www.healthcareitnews.com/news/ibm-watson-pinpoints-rare-form-
leukemia-after-doctors-misdiagnosed-patient.  
3 UNESCO and EQUALS Skills Coalition. I’d blush if I cloud: Closing gender divides in digital skills through 
education. 2019. จำก https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416. 
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ที่ถูกใช้งำนโดยศำลในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งได้รับกำรตรวจสอบพบว่ำระบบมีควำมเอนเอียงไปในทำงที่จะตัดสินว่ำ
จ ำเลยผิวด ำมีโอกำสจะเป็นผู้กระท ำผิดซ้ ำมำกกว่ำจ ำเลยผิวขำว4 เป็นต้น ดังนั้นกำรน ำปัญญำประดิษฐ์ไปใช้
ในทำงท่ีผิดทั้งในแง่จริยธรรมและกฎหมำยก็เป็นประเด็นที่ส ำคัญมำกเช่นเดียวกัน ซึ่ง DeepLocker โปรแกรม
ไม่พึงประสงค์ที่อำศัยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ที่ได้รับกำรสร้ำงโดย IBM โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำควำม
เข้ำใจถึงโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในลักษณะนี้ว่ำจะสร้ำงผลกระทบได้อย่ำงไรบ้ำง 5 เป็นตัวอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้ 
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน จะต้องตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรพิจำรณำเฝ้ำระวังกำร
พัฒนำปัญญำประดิษฐ์นับต่อจำกนี้ไป 
 เอกสำรแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ฉบับนี้จึงได้รับกำรสร้ำงขึ้นเพ่ือให้ ผู้ก ำกับดูแล ผู้วิจัย 
ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์ และผู้ใช้ประโยชน์จำกปัญญำประดิษฐ์ ใช้เป็นแนวทำงส ำหรับ
กำรก ำกับกำรด ำเนินงำน และให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบถึงสิทธิและตระหนักรู้ถึงควำมเสี่ยงของกำรใช้บริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ หน่วยงำนรัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแลปัญญำประดิษฐ์ ทั้งระดับประเทศและระดับองค์กร  
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงก ำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ เพ่ือท ำให้
ปัญญำประดิษฐ์มีควำมน่ำเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย มีจริยธรรม ส่งผลให้ได้รับกำรพัฒนำและใช้งำน ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยควำมโปร่งใส ครอบคลุมและเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมำย 
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี (2561 – 2580) ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ที่ได้กล่ำวถึงกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญำประดิษฐ์ในกำรเพ่ิมศักยภำพและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมและบริกำร6 และยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 – 2567 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เรื่องกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลของประเทศ ซ่ึงมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนำและส่งเสริมกำรลงทุน
และกำรใช้ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( IOT) และปัญญำประดิษฐ์ (AI)7 โดยผู้ที่ปฏิบัติตำมแนวทำง
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์จะได้มีบริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ส่งผลให้มีบริกำรปัญญำประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภำพในทุกมิติ และสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงยั่งยืนได้  

                                           
4 Julia Angwin., Jeff Larson., Surya Mattu. and Lauren Kirchner. Machine Bias: There’s software used across 
the country to predict future criminals. And it’s biased against blacks. ProPublica. May 23 2016. จำก 
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing.  
5 Dhilung Kirat., Juyong Jang., and Marc Ph. Stoecklin. DeepLocker – Concealing Targeted Attacks with AI 
Locksmithing. Blackhat USA 2018. Aug 9 2018. จำก https://www.blackhat.com/us-
18/briefings/schedule/#deeplocker---concealing-targeted-attacks-with-ai-locksmithing-11549. 
6 ประกำศ เรื่อง ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580). รำชกิจจำนุเบกษำ. 13 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เล่ม 135 ตอนท่ี 82 ก. 
หน้ำ 25. จำก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF.  
7 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 – 2567. หน้ำ 5. จำก 
http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8
%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%
8C%20%E0%B8%94%E0%B8%A8.%2063-67%20final%281%29.pdf. 
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หลกัการทางจรยิธรรมปญัญาประดษิฐ์ 

(AI Ethic Principles) 

 
1. ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

(Competitiveness and Sustainability Development) 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรถูกสร้ำงและใช้งำนเพ่ือสร้ำงประโยชน์และควำมผำสุกให้แก่มนุษย์ สังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรถูกใช้งำนเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงควำมเจริญ 

ให้กับมนุษย์ สังคม ประเทศ ภูมิภำค และโลกอย่ำงเป็นธรรม 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มนุษย์เกิดกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมและอุตสำหกรรมใหม่ 

ปัญญำประดิษฐ์สำมำรถถูกสร้ำง พัฒนำ และใช้งำนเพ่ือสร้ำงประโยชน์ให้กับมนุษย์ 
ในหลำกหลำยด้ำนทั้งในด้ำนกำรแพทย์ กำรเงิน อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำร เป็นต้น  
แต่ก็สำมำรถใช้ปัญญำประดิษฐ์เพ่ือกำรคุกคำมและเป็นภัยต่อมนุษย์ได้ด้วยเช่นกัน เช่น กำรแข่งขัน
เพ่ือพัฒนำอำวุธอัตโนมัติที่ร้ำยแรง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันใน
ประเทศมหำอ ำนำจอย่ำงสหรัฐ จีน และรัสเซีย ได้มีกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงอำวุธอัตโนมัติโดยใช้
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ออกมำในหลำยประเภทแล้ว ตัวอย่ำงเช่น บริษัทผลิตอำวุธ Kalashnikov 
ในรัสเซียได้ออกจ ำหน่ำยอำวุธชนิดใหม่ในปี 2560 เป็นโดรนต่อสู้อัตโนมัติที่ใช้โครงข่ำยประสำทเทียม 
(Neural Network) เป็นอัลกอริทึมเพ่ือระบุเป้ำหมำยและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง8 เช่นเดียวกันกับ
บริษัท ผลิตอำวุธหลำยบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกำที่ใช้ปัญญำประดิษฐ์เพ่ือกำรแยกแยะ  
ระบุวัตถุ และตัดสินใจแบบอัตโนมัติต่ำงๆ ในอำวุธของตนเอง9 เป็นต้น ดังนั้นกำรวิจัย พัฒนำ และใช้
งำนปัญญำประดิษฐ์เพ่ือสร้ำงประโยชน์อย่ำงยั่งยืนให้กับมนุษย์ และเพ่ิมกำรแข่งขันที่สร้ำงสรรค์เป็น
ธรรม จึงควรเป็นหลักกำรส ำคัญที่ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำร และหน่วยงำนก ำกับดูแล
ต่ำงๆ ควรค ำนึงถึง 

  

                                           
8 David Gilbert. Russian weapons maker Kalashnikov developing killer AI robots. Vice News. Jul 13 2017. 
จำก https://news.vice.com/en_us/article/vbzq8y/russian-weapons-maker-kalashnikov-developing-killer-ai-
robots. 
9 Marcus Roth. AI in Military Drones and UAVs – Current Applications. Emerj. Jan 30 2019. จำก 
https://emerj.com/ai-sector-overviews/ai-drones-and-uavs-in-the-military-current-applications/. 
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2. ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล  
(Laws Ethics and International Standards) 

• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำ ให้บริกำร และใช้งำน สอดคล้องกับกฎหมำย 
บรรทัดฐำน จริยธรรม คุณธรรมของมนุษย์ และมำตรฐำนสำกล โดยเคำรพต่อควำมเป็นส่วนตัว 
เกียรติ สิทธิเสรีภำพ และสิทธิมนุษยชน  

• ออกแบบปัญญำประดิษฐ์ควรใช้หลักกำรมนุษย์เป็นศูนย์กลำงและเป็นผู้ตัดสินใจ 
• ปัญญำประดิษฐ์ไม่ควรถูกใช้ในกำรก ำหนดชะตำชีวิตของมนุษย์ 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจำกกำรประมวลผลปัญญำประดิษฐ์อำจเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่ำงจำกที่มนุษย์  
เคยสร้ำงขึ้น จึงมีควำมสุ่มเสี่ยงที่หำกน ำผลลัพท์เหล่ำนั้นไปใช้งำนแล้วจะขัดต่อข้อกฏหมำยและ
จริยธรรมที่มนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ ถือปฏิบัติ ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงสังคมขึ้นมำได้ 
โดยเฉพำะในโลกโซเชียลมี เดียที่ข้อมูลข่ำวสำรสำมำรถถูกเผยแพร่ออกไปได้อย่ำงรวดเร็ว  
กรณีตัวอย่ำงที่เกิดขึ้นกับบริษัท Google ในเดือนเมษำยน ปี 2561 เมื่อมีพนักงำนของบริษัทกว่ำ 
3,000 คน ท ำกำรประท้วงต่อเหตุกำรณ์ที่บริษัทท ำสัญญำกับกระทรวงกลำโหมสหรัฐอเมริกำ  
เพ่ือน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ของบริษัทไปใช้ในกำรวิเครำะห์วีดีโอจำกโดรนเพ่ือระบุต ำแหน่งและ
สังหำรเป้ำหมำยที่เป็นมนุษย์ เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำที่น ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ไปใช้ 
โดยผิดต่อศีลธรรม และมีพนักงำนกว่ำ 12 คนลำออกจำกบริษัทจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว10  

3. ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ (Transparency and Accountability) 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำ ให้บริกำรและใช้งำน ด้วยควำมโปร่งใส 

สำมำรถอธิบำยและคำดกำรณ์ได้ รวมถึงสำมำรถตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้ 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรมีควำมสำมำรถในกำรสืบย้อนกลับ (Traceability) เฝ้ำระวัง ตรวจสอบควำม

ผิดปรกติและวินิจฉัยปัญหำควำมล้มเหลวได้ (Diagnosability) ได้  
• ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำรและผู้ใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ ควรมีภำระควำมรับผิดชอบ 

(Accountability) ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกปัญญำประดิษฐ์ตำมภำระหน้ำที่ของตน 

ด้วยปัญญำประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ยำกส ำหรับคนทั่วไปจะเข้ำใจกลไกกำรท ำงำน 
และแม้ว่ำในปัจจุบันปัญญำประดิษฐ์จะมีควำมแม่นย ำมำกขึ้น แต่ผลลัพท์จำกกำรประมวลผล
ปัญญำประดิษฐ์ในโมเดลต่ำง ๆ ก็ยังคงมีควำมผิดพลำดอยู่บ้ำง ซึ่งอัตรำควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจะมี
ควำมแตกต่ำงกันในแต่ละโมเดลและอัลกอริทึมที่ใช้งำน แต่เมื่อมีกำรน ำผลลัพท์ของกำรตัดสินใจจำก
ปัญญำประดิษฐ์มำใช้ตัดสินผลใด ๆ ผลกำรตัดสินใจนั้น ๆ สำมำรถส่งผลกระทบกับผู้รับบริกำรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับร้ำยแรง และหำกเกิดผลกระทบจำกกำรตัดสินใจ
โดยปัญญำประดิษฐ์ขึ้นจริง กำรระบุผู้ที่ต้องรับผิดชอบจะเป็นกระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำรถัดไป  
หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบขึ้นจริง ผู้ได้รับผลกระทบอำจเกิดควำมเคลือบแคลงสงสัยถึง
หลักกำรและเหตุผลที่ปัญญำประดิษฐ์ใช้ในกำรตัดสินใจ และจะเกิดค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้อง

                                           
10 Kate Conger. Google Employees Resign in Protest Against Pentagon Contract. GIZMODO. May 14 2018. 
จำก https://gizmodo.com/google-employees-resign-in-protest-against-pentagon-con-1825729300. 
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รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ดังนั้น หำกกระบวนกำรวิจัย พัฒนำ และให้บริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ไม่มีควำมโปร่งใส และปรำศจำกกลไกในกำรสืบย้อนเพ่ือหำผู้รับผิดชอบแล้ว  
อำจส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ได้ ตัวอย่ำงเช่น รำยงำนผลกำรใช้งำน
ปัญญำประดิษฐ์ในผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ที่ออกโดย Osterman Research 
ในเดือนธันวำคม ปี 2561 พบว่ำร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถำม ตอบว่ำผลลัพท์กำรป้องกันและ
ตรวจสอบจำกผลิตภัณฑ์ไม่มีควำมแม่นย ำ และร้อยละ 47 ตอบว่ำผลิตภัณฑ์มีกำรตรวจสอบผิดพลำด 
(False Positive)11   

4. ความม่ันคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy) 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรถูกสร้ำงเพ่ือบริกำร แต่ไม่ควรถูกใช้เพ่ือหลอกลวง ต่อต้ำน และคุกคำมมนุษย์ 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรออกแบบโดยใช้หลักกำรป้องกันควำมเสี่ยง เพ่ือป้องกันกำรโจมตี

จำกภัยคุกคำม เพ่ือรักษำไว้ซึ่งควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ รวมถึงกำรคุ้มครอง
ข้อมูล ส่วนบุคคล จริยธรรม และควำมปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อมภำยนอกตลอดวัฏจักร
ชีวิตของระบบ มีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ รำยงำนและตอบสนองเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบ 

• ปัญญำประดิษฐ์ควรมีกลไกให้มนุษย์แทรกแซงระบบเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบกับ
มนุษย์ได ้

• หน่วยงำนรัฐควรวำงแผนก ำกับดูแลกำรพัฒนำและให้ควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรหลีกเลี่ยง
กำรแข่งขันสร้ำงอำวุธอัตโนมัติจำกปัญญำประดิษฐ์ที่ร้ำยแรง 

เนื่องจำกในกระบวนกำรวิจัย ออกแบบและพัฒนำปัญญำประดิษฐ์จ ำเป็น ต้องมีกำรน ำเข้ำ
ชุดข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และเผยแพร่หรือส่งต่อผลลัพท์จำก กำรประมวลผลข้อมูล ซึ่งในหลำย
ครั้งข้อมูลเหล่ำนี้เป็นข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว เป็นควำมลับ หรือเป็นข้อมูลส่วนตัว ซึ่งหำกถูกเข้ำถึ ง
โดยผู้ไม่ประสงค์ดีแล้ว อำจสร้ำงผลกระทบต่อเจ้ำของข้อมูล องค์กร รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียได้ 
ตัวอย่ำงในเดือนเมษำยน ปี 2561 กรณีที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลบัตรเครดิต ของลูกค้ำ 
กว่ำ 1 แสนรำยกำรของห้ำงสรรพสินค้ำ Sears และสำยกำรบินเดลต้ำไลน์ โดยอำศัยโปรแกรม 
ไม่พึงประสงค์ที่เข้ำถึงระบบ Chatbot ของบริษัท [24]7.ai ซึ่งบริษัททั้งสองใช้บริกำรอยู่12 ดังนั้น 
กำรออกแบบและพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ยังต้องค ำนึงถึง กำรป้องกันภัยคุกคำมระบบเพ่ือป้องกันมิให้
เกิดผลลัพท์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วย ตัวอย่ำงหนึ่งที่ เกิดขึ้นกับโปรแกรม Tay Chatbot ของบริษัท
ไมโครซอฟท์ ซึ่งถูกออกน ำมำใช้ในปี 2559 และต้องปิดกำรให้บริกำรลงภำยในเวลำเพียง 16 ชั่วโมง 
เนื่องจำกมีกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรโพส ต์ข้อควำมที่มีควำมรุนแรงเกี่ยวกับนำซีและยิว  
รวมถึงข้อควำมเรื่อง เพศสัมพันธ์ในทำงที่ไม่สุภำพ ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมำจำกกำรที่ระบบถูกสอนจำก 

                                           
11 Osterman Research White Paper. The State of AI in Cybersecurity: The Benefits, Limitations and Evolving 
Questions. Dec 2018. 
12 Abigail Abrams. Data Breach at Sears and Delta May Have Hit ‘Several Hundred Thousand’ Customers. 
TIME USA, LLC. Apr 6 2018. จำก https://time.com/5230288/delta-sears-data-breach-credit-cards/. 
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ผู้ไม่ประสงค์ดีในโลกโซเชียลมีเดีย13 ดังนั้น กำรออกแบบและพัฒนำ ปัญญำประดิษฐ์จึงควรค ำนึงถึง
หลักกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยและกำรป้องกันข้อมูล ส่วนตัว รวมถึงภัยคุกคำมที่อำจเกิดกับ
ระบบปัญญำประดิษฐ์เอง และควรมีกลไกให้มนุษย์สำมำรถแทรกแซกกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรคุกคำมผู้ไม่ประสงค์ดี กำรประมวลผลที่ผิดพลำด และกำรน ำปัญญำประดิษฐ์ไปใช้
ในทำงท่ีผิด ซึ่งรวมถึงกำรใช้เพ่ือคุกคำมมนุษย์หรือ ผลิตอำวุธอัตโนมัติที่ร้ำยแรง  

 
5. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness) 

• กำรออกแบบและพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ควรค ำนึงถึงควำมหลำกหลำย หลีกเลี่ยงกำรผูกขำด  
ลดกำรแบ่งแยกและเอนเอียง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจ ำนวนมำกเท่ำที่จะท ำได้ 
โดยเฉพำะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกำสในสังคม (Diversity) 

• กำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิจัย ออกแบบ พัฒนำ ให้บริกำร และใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ที่ส ำคัญ
ควรสำมำรถพิสูจน์ถึงควำมเป็นธรรมได้ (Fairness) 

ผลลัพท์จำกกำรประมวลผลปัญญำประดิษฐ์อำจมีควำมไม่เป็นธรรมได้หำกชุดข้อมูล  
ที่ถูกน ำมำใช้ในกำรสอน ทดสอบ และพิสูจน์มีควำมเอนเอียง  และไม่เป็นตัวแทนของ ผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบจำกกำรใช้งำนอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม งำนวิจัยล่ำสุดของศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัย 
New York เมื่อเดือนเมษำยน ปี 2562 พบปัญหำควำมเอนเอียงในทำงเพศและเชื้อชำติ ในงำนวิจัย 
ออกแบบ และพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่จ ำนวนมำก โดยพบว่ำกว่ำ ร้อยละ 80  
ของผู้วิจัยด้ำนปัญญำประดิษฐ์เป็นเพศชำย และยังพบว่ำในบริษัทชั้นน ำด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 
อย่ำง Facebook และ Google มีผู้วิจัยด้ำนปัญญำประดิษฐ์ที่เป็นเพศหญิงอยู่เพียงร้อยละ 15 และ
ร้อยละ 10 ตำมล ำดับ ในด้ำนเชื้อชำติผู้วิจัยพบว่ำในบริษัท Facebook และ Google มีผู้วิจัยด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์ที่เป็นคนผิวด ำอยู่เพียงร้อยละ 4 และร้อยละ 2.5 ตำมล ำดับ14 ผลกระทบจำกปัญหำ
ด้ำนควำมเอนเอียงนี้ ยกตัวอย่ำงเช่น อัลกอริทึมปัญญำประดิษฐ์ในโปรแกรม COMPAS ของบริษัท 
Northpointe ที่ถูกใช้งำนโดยศำลในสหรัฐ ได้รับกำรตรวจสอบพบว่ำระบบมีควำมเอนเอียงไปในทำง
ที่จะตัดสินว่ำ จ ำเลยผิวด ำมีโอกำสจะเป็นผู้กระท ำผิดซ้ ำมำกกว่ำจ ำเลยผิวขำว และอีกตัวอย่ำงหนึ่ง
จำกงำนวิจัยของ M.I.T Media Lab ในปี 2562 พบว่ำเทคโนโลยีจดจ ำใบหน้ำของ Amazon  
ชื่อ Rekognition มีควำมยำกล ำบำกในกำรจ ำแนกใบหน้ำของสตรี และผู้ที่มีผิวสีด ำในรูปภำพ
มำกกว่ำเทคโนโลยีของบริษัท IBM และไมโครซอฟท์15 รวมถึงโปรแกรม Photo ของ Google  

                                           
13 Sarah Perez. Microsoft silences its new A.I. bot Tay, after Twitter users teach it racism. Verizon Media. 
Mar 24 2016. จำก https://techcrunch.com/2016/03/24/microsoft-silences-its-new-a-i-bot-tay-after-twitter-
users-teach-it-racism/. 
14 Sarah Myers West., Meredith Whittaker., and Kate Crawford. Discrimination Systems: Gender, Race, and 
Power in AI. AINOW Institute. Apr 2019. จำก https://ainowinstitute.org/discriminatingsystems.pdf. 
15 Natasha Singer. Amazon Is Pushing Facial Technology That a Study Says Cloud Be Biased. The New York 
Times. Jan 24 2019. จำก https://www.nytimes.com/2019/01/24/technology/amazon-facial-technology-
study.html. 
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ในปี 2558 ที่จ ำแนกคนผิวด ำผิดพลำดว่ำเป็น ลิงกอลิร่ำ16 เป็นต้น ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
งำนวิจัย ออกแบบ และพัฒนำ จะต้องค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของผู้วิจัย ชุดข้อมูล และสำมำรถ
พิสูจน์ถึง ควำมเป็นธรรมของระบบได้ 

 
6. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรสนับสนุนให้มีควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจในกำรใช้งำน 
ต่อสำธำรณะ  

• ปัญญำประดิษฐ์ควรสำมำรถคำดกำรณ์ ตัดสินใจ และให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงแม่นย ำถูกต้อง 
(Accuracy) สร้ำงผลลัพธ์ที่สำมำรถเชื่อถือได้และสร้ำงใหม่ได้เมื่อต้องกำร (Reliability and 
Reproducibility) 

• ปัญญำประดิษฐ์ควรมีกำรควบคุมคุณภำพและตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 
(Quality and integrity of data) 

• ปัญญำประดิษฐ์ควรมีกระบวนกำรและช่องทำงรับผลสะท้อนกลับ (Feedback) จำกผู้ใช้งำน 
เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถแจ้งควำมต้องกำรเพ่ิมเติม รับเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหำของระบบที่
ตรวจสอบพบ  และให้ข้อเสนอแนะได้โดยง่ำยและรวดเร็ว 

เนื่องจำกผลลัพท์จำกกำรประมวลผลของปัญญำประดิษฐ์สำมำรถสร้ำงผลกระทบให้กับ 
ผู้รับบริกำรได้ ดังนั้นหำกปัญญำประดิษฐ์สร้ำงผลลัพท์ที่ไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อควำม เชื่อมั่นของ
ระบบได้ ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงท้ังในกรณีของควำมผิดพลำดจำกกำร ตรวจสอบภัยคุกคำมในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ทำงไซเบอร์ ควำมผิดพลำดจำกกำร
ประมวลผลภำพในโปรแกรม Photo ของ Google อีกตัวอย่ำงหนึ่งในกรณีของระบบจดจ ำใบหน้ำ 
ของ Amazon Rekognition  ในปี 2561 พบว่ำมีควำมผิดพลำดในกำรระบุภำพของสมำชิก 
สภำคอนเกรสของสหรัฐจ ำนวน 28 คนว่ำเป็นผู้ที่ถูกจับในข้อหำอำชญำกรรม17 เป็นต้น ดังนั้นกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ ปัญญำประดิษฐ์ทั้งจำกกำรควบคุมด้ำนกระบวนกำรวิจั ย ออกแบบ พัฒนำ 
กำรควบคุมคุณภำพของข้อมูลที่น ำมำใช้งำน และกำรปรับปรุงคุณภำพของ ระบบจำกผลสะท้อนกลับ
ของผู้ใช้งำน จึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ เพ่ือให้ระบบสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้องแม่นย ำและเชื่อถือได้กับ
ผู้ใช้งำน 

  

                                           
16 Sophie Curtis. Google Photos labels black people as ‘gorillas’. The Telegraph. Jul 01 2015. จำก 
https://www.telegraph.co.uk/technology/google/11710136/Google-Photos-assigns-gorilla-tag-to-photos-of-
black-people.html. 
17 Jacob Snow. Amazon’s Face Recognition Falsely Matched 28 Members of Congress With Mugshots. 
American Civil Liberties Union. Jul 26 2018. จำก https://www.aclu.org/blog/privacy-
technology/surveillance-technologies/amazons-face-recognition-falsely-matched-28. 
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บทที ่2 
การมจีรยิธรรมปญัญาประดษิฐ์ (AI Ethics Case Study) 

 
กรณศีกึษาที ่1 AI ตดัสนิใจรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ 

  
 

เนื่องจำกประเทศไทยมีอัตรำกำรใช้ยำไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่รับยำกลับบ้ำน 
ส่งผลให้กำรรักษำอำกำรป่วยไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรและเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำยต่อผู้ป่วยที่ใช้ยำไม่ถูกต้อง
ถึงข้ันเสียชีวิตได้ และพบว่ำปัญหำกำรใช้ยำที่ไม่ถูกต้องนั้น ส่วนหนึ่งเกิดมำจำกกำรที่ไม่สำมำรถระบุเม็ดยำของ
ผู้ป่วยที่ไม่มีฉลำกยำ เนื่องจำกช ำรุด เสียหำย หรือทิ้งไปแล้ว ท ำให้แพทย์มีควำมยำกล ำบำกในกำรวินิจฉัยโรค
ผู้ป่วยให้ถูกต้อง และเภสัชกรไม่สำมำรถแนะน ำวิธีกำรใช้ยำได้ เนื่องจำกไม่ทรำบข้อมูลว่ำเป็นยำชนิดใด ส่งผล
ให้จ ำเป็นต้องทิ้งยำท่ีไม่สำมำรถระบุได้ดังกล่ำว ซึ่งเป็นกำรสิ้นเปลืองงบประมำณด้ำนสำธำรณสุขเป็นอย่ำงมำก 

ทำงบริษัท วำยอิง จ ำกัด จึงมีแนวคิดที่จะช่วยลดปัญหำดังกล่ำว โดยพัฒนำระบบกำรค้นหำข้อมูล 
เม็ดยำด้วยเทคโนโลยีวิเครำะห์และจดจ ำรูปภำพยำอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ ชื่อ “PharmaSafe” เพ่ือช่วย
ให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถตรวจสอบยำที่ไม่ทรำบชื่อ ซึ่งอำจเกิดจำกฉลำกช ำรุด เสียหำย หรือทิ้งไปแล้ว 
เ พ่ือให้สำมำรถระบุชื่ อยำได้ถูกต้องและสำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ยำที่ ถูกต้องปลอดภัย ได้   
โดยน ำฐำนข้อมูลรูปแบบยำทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 25,000 รูป จำกโรงพยำบำลเป็นข้อมูลตั้งต้น และมีกำร
ลงทะเบียนผู้ใช้งำนระบบและมีกำรตรวจสอบว่ำเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์จริง จำกนั้นจะสำมำรถน ำรูป 
เม็ดยำที่ไม่ทรำบชื่อมำประมวลผลด้วยเทคนิคกำรประมวลผลรูปภำพอัจฉริยะ (AI Image Processing) และ

Pharmasafe 
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แสดงรำยชื่อยำพร้อมรูปภำพที่มีลักษณะใกล้เคียงให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ร่วมกันพิจำรณำตัดสินใจว่ำควร
เป็นยำชนิดใดต่อไป และหำกมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ยืนยันชื่อยำและเพ่ิมข้อมูลยำดังกล่ำวลงในฐำนข้อมูล  
เพ่ือท ำให้ระบบสำมำรถประมวลผลและแสดงรำยกำรยำที่ใกล้เคียงได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำมำกยิ่งขึ้ น  
โดยปัจจุบันระบบ PharmaSafe สำมำรถระบุชื่อยำได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 95 
 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องหลักกับหลักการด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 
 1. PharmaSafe ก ำหนดให้ผู้ใช้งำนระบบต้องเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยต้องท ำกำรสมัคร
สมำชิกและตรวจสอบข้อมูลว่ำเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์จริง แล้วจึงจะด ำเนินกำรลงทะเบียนให้ได้รับสิทธิ 

2. PharmaSafe มีขั้นตอนให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ร่วมกันพิจำรณำรำยชื่อยำพร้อมรูปภำพ 
เพ่ือตัดสินใจว่ำควรเป็นยำชนิดใด 

3. PharmaSafe มีขั้นตอนให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ยืนยันชื่อยำและเพ่ิมข้อมูลยำดังกล่ำว 
ลงในฐำนข้อมูล เพ่ือท ำให้ระบบสำมำรถประมวลผลและแสดงรำยกำรยำที่ใกล้เคียงได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ  
มำกยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันระบบ PharmaSafe สำมำรถระบุชื่อยำได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 95 
 

 
 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ กับหลักการด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 
 1. PharmaSafe ด ำเนินงำนในรูปแบบทำงธุรกิจที่มีกำรแข่งขัน ไม่มีกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ และมี 
แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้สำมำรถแข่งขันและอยู่รอดได้อย่ำงยั่งยืน 

2. PharmaSafe ค ำนึงถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและพึงระวัง เช่น เรื่องยำและกำรโฆษณำยำ ซึ่งเรื่อง
ดังกล่ำวจะมี อ.ย.ดูแล และจำกที่ก ำหนดให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์จะเป็นผู้ได้ข้อมูลเท่ำนั้น ดังนั้นจึงไม่ถือเป็น
กำรโฆษณำยำ 
 3. PharmaSafe ให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์เป็นผู้ได้ข้อมูลเท่ำนั้น และให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้ร่วม
พัฒนำฐำนข้อมูลรูปแบบยำ ในด้ำนควำมโปร่งใส คือ มีกำรน ำข้อมูลผลสะท้อนกลับ (Feedback) จำกบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์มำปรับปรุงฐำนข้อมูล โดยไม่มีอคติหรือส่งเสริมยำตัวใดเป็นพิเศษ ระบบมีกำร/ใช้ AI Pattern 
Algorithm ซึ่งมีมำตรฐำน ของบริษัท Microsoft ในกำรพัฒนำ 

4. PharmaSafe มีกำรก ำหนด Consent Form เพ่ือขออนุญำตผู้ใช้งำนระบบ นอกจำกนี้ระบบ 
ยังมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนป้องกันควำมมั่นคงปลอดภัยตำมที่ผู้บริหำรโครงกำรได้ให้
แนวนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนได้ 
 5. PharmaSafe ใช้ข้อมูลยำที่ใช้ในประเทศน ำมำเป็นฐำนข้อมูลโดยไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องชนิดของยำและ
บริษัทยำ 
  

Support 
Pharmacist 
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กรณศีกึษาที ่2 องคก์รทีม่ปีณธิานดา้นจรยิธรรม AI 

 
 
 

 
 
 กำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนต่ำง ๆ เป็นสิ่งส ำคัญที่บริษัท SERTIS  
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Science) และกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ในองค์กร ซึ่งเป็นบริษัทที่มีนักพัฒนำที่มีควำมเชี่ยวชำญทั้งคนไทยและคนต่ำงชำติ ซึ่งมีกลุ่ม
ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทั้ง ค้ำปลีก, สำยกำรบิน, สุขภำพ, พลังงำน ฯลฯ  

 
 จำกกำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์กับกำรประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่ำง ๆ จะพบว่ำมี เหตุที่จะต้อง
พิจำรณำว่ำมีควำมเหมำะสม และบริษัทควรจะต้องพัฒนำหรือไม่ โดยทำงบริษัท ได้มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำน  
ในกำรร่วมพิจำรณำ เพ่ือคัดกรอกและวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกระบวนกำรพัฒนำเผื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภำพ แต่ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรม  
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ยกตัวอย่ำงเช่น ด้ำนกำรเท่ำเทียมกัน ทำงบริษัท SERTIS ได้ให้ควำมส ำคัญในมิติดังกล่ำวด้วยกำร
จัดท ำระบบปัญญำประดิษฐ์ เพ่ือวิเครำะห์และจ ำแนกใบหน้ำของกลุ่มคนที่มีกำรไว้หนวดเครำและสวมใส่ผ้ำ
คลุมในกลุ่มอำหรับ หรือนับถือศำสนำ โดยมีกำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ให้สำมำรถจ ำแนกบุคคลกลุ่มดังกล่ำว
ได้แม้จะมีกำรไว้หนวดเครำหรือสวมใส่ผ้ำคลุม ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้ จึงท ำให้เป็น
จุดเด่นในกำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์ที่มีศักยภำพได้ 

 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องหลักกับหลักการด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 
 1. บริษัท SERTIS มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรพัฒนำหรือให้บริกำรผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องมี
ควำมเท่ำเทียม ไม่เอนเอยีง หรือผิดต่อหลักกำรจริยธรรม และกฎหมำย ทั้งในและต่ำงประเทศ 

2. บริษัท SERTIS มีขั้นตอนในกำรติดตำมกระบวนกำรพัฒนำเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของ
หน่วยงำนซึ่งมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ โดยมีกำรระบุตัวชี้วัด และเป้ำหมำยใน
กำรด ำเนินกำร ซึ่งผู้จัดกำรแต่ละฝ่ำยจะด ำเนินกำรก ำกับดูแล และเสนอผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรระดับสูง
พิจำรณำเพื่อด ำเนินกำร 

3. บริษัท SERTIS มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือพิจำรณำขอบเขตกำรท ำงำนของระบบปัญญำประดิษฐ์ 
เพ่ือพิจำรณำว่ำผิดต่อจริยธรรม และเหมำะสมต่อกำรพัฒนำของบริษัท 
  

หนวดเครา สวมใส่ผ้าคลุม 
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กรณศีกึษาที ่3 AI มกีารตดัสนิผดิพลาด 

  
 
จำกเอกสำร White Paper ที่ เผยแพร่โดย Osterman Research ในเดือนธันวำคม ปี  2561  

ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และข้อจ ำกัดของระบบปัญญำประดิษฐ์ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
ซึ่งแม้ว่ำระบบปัญญำประดิษฐ์จะสำมำรถช่วยปรับปรุงในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย  
ทำงไซเบอร์ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ แต่เนื่องจำกกำรน ำเอำระบบปัญญำประดิษฐ์มำใช้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่ำนั้น 
ท ำให้พบควำมท้ำทำยในหลำยๆ ด้ำนในกำรประยุกต์ใช้ระบบปัญญำประดิษฐ์ในงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ อันได้แก่ กำรแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในกำรตรวจสอบภัยคุกคำม ซึ่งมีองค์กรมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่ำง ได้ตอบกลับผลส ำรวจและระบุว่ำ ระบบปัญญำประดิษฐ์ที่น ำมำใช้ในงำน  
ด้ำนควำมมันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์มีกำรแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง และเกือบร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่ำง
ระบุว่ำ กำรตรวจจับภัยคุกคำมของระบบปัญญำประดิษฐ์มีควำมผิดพลำด โดยท ำกำรตรวจจับสิ่งที่ไม่ใช่  
ภัยคุกคำม แต่กลับแสดงผลว่ำเป็นภัยคุกคำม (False Positive) มีกำรใช้ทรัพยำกรของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป็นจ ำนวนมำกในกำรประมวลผล อีกทั้งยังใช้งำนได้ยำก จึงจ ำเป็นจะต้องให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรท ำงำน
ผิดพลำดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ที่อำจจะไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องหลักกับหลักการด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 

1. กำรแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในกำรตรวจสอบภัยคุกคำม 
2. ควำมผิดพลำดของระบบปัญญำประดิษฐ์ โดยท ำกำรตรวจจับสิ่งที่ไม่ใช่ภัยคุกคำม แต่กลับแสดงผล

ว่ำเป็นภัยคุกคำม (False Positive) 
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กรณศีกึษาที ่4 ความเอนเอยีงของการพฒันา AI 

 
 

อัลกอริทึมปัญญำประดิษฐ์ในโปรแกรม COMPAS ของบริษัท Northpointe ที่ถูกใช้งำนโดยศำล 
ในสหรัฐอเมริก ได้รับกำรตรวจสอบพบว่ำระบบมีควำมเอนเอียงไปในทำงที่จะตัดสินว่ำ จ ำเลยผิวด ำมีโอกำส  
จะเป็นผู้กระท ำผิดซ้ ำมำกกว่ำจ ำเลยผิวขำว โดยในเดือนกรกฎำคม 2559 ศำลฎีกำแห่งรัฐวิสคอนซินวินิจฉัยว่ำ
คะแนนควำมเสี่ยงของ COMPAS นั้นสำมำรถพิจำรณำได้โดยผู้พิพำกษำในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี แต่จะต้อง
มีกำรเตือนให้คะแนนเพ่ือแสดงถึง "ข้อ จ ากัด และข้อควรระวัง" ของเครื่องมือ ซึ่งมีบทวิจำรณ์ทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่ำว COMPAS คือเนื่องจำกอัลกอริธึมที่ใช้เป็นควำมลับทำงกำรค้ำ  
ที่ไม่สำมำรถตรวจสอบโดยสำธำรณะและบุคคลที่ได้รับผลกระทบซึ่งอำจเป็นกำรละเมิดกระบวนกำรที่ก ำหนด 
นอกจำกนี้อัลกอริทึมท่ีเรียบง่ำยโปร่งใสและสำมำรถตีควำมได้มำกข้ึน 
 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องหลักกับหลักการด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 

1. กำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ที่มีควำมเอนเอียงทำงด้ำนกำรตัดสินใจของระบบ 
2. กำรฝึกฝนระบบปัญญำประดิษฐ์ที่อำจไม่ได้ใช้ข้อมูลส ำหรับฝึกฝนที่มีควำมหลำกหลำย 
3. กำรไม่เปิดเผยหรือสำมำรถแสดงกระบวนกำรคิดของปัญญำประดิษฐ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
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กรณศีกึษาที ่5 ปญัหาการฝกึฝน AI 

 

จำกผลกำรทดสอบโดย สหภำพเสรีภำพพลเมืองอเมริกัน หรือ เอซีแอลยู (American Civil 
Liberties Union - ACLU) กับเครื่องมือในกำรจดจ ำใบหน้ำชื่อโปรแกรม Rekognition ที่ด ำเนินกำรในปี 2561 
พบว่ำ โปรแกรมจับคู่สมำชิกสภำคองเกรสจ ำนวน 28 คนได้ไม่ถูกต้อง โดยระบุว่ำพวกเขำเหล่ำนั้น  
เป็นนักโทษคดีอำชญำกรรม โดยปัญหำส ำคัญส่วนหนึ่งที่พบ คือ เกือบร้อยละ 40 ของควำมผิดพลำดทั้งหมด 
ที่โปรแกรมจับคู่ไม่ถูกต้อง ล้วนเป็นสมำชิกสภำคองเรสที่มีผิวสีด ำ ในขณะที่จ ำนวนสมำชิกสภำคองเพรส  
ที่มีผิวสีด ำมีเพียงร้อยละ 20 เท่ำนั้น แสดงให้เห็นถึงควำมเอนเอียงของโปรแกรม Rekognition ที่ท ำให้ผลลัพธ์
ที่แสดงเกิดข้อผิดพลำด 
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องหลักกับหลักการด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 
 1.โปรแกรมจับคู่สมำชิกสภำคองเกรสจ ำนวน 28 คนได้ไม่ถูกต้อง โดยระบุว่ำพวกเขำเหล่ำนั้นเป็น
นักโทษคดีอำชญำกรรม 
 2.เกือบร้อยละ 40 ของควำมผิดพลำดทั้งหมดที่โปรแกรมจับคู่ไม่ถูกต้อง ล้วนเป็นสมำชิกสภำคองเกรส 
ที่มีผิวสีด ำ ในขณะที่จ ำนวนสมำชิกสภำคองเกรสที่มีผิวสีด ำมีเพียงร้อยละ 20 เท่ำนั้น 
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บทที่ 4 กรอบแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  
(AI Ethics Framework) 
 
  

   กรอบแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์  
   (AI Ethics Framework) 
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บทที ่3 กรอบแนวทางจรยิธรรมปญัญาประดษิฐ์  
(AI Ethics Framework) 
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วธิกีารปฏบิตัติามจรยิธรรมปญัญาประดษิฐ์ 

(How to Implement AI Ethics Guideline) 
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ขัน้ตอนที ่1 ก าหนดเปา้หมาย  
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เป้าหมายหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดษิฐ์ 
(AI Ethic Principles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Competitiveness and Sustainability 
Development) 

• ปัญญำประดิษฐ์ควรถูกสร้ำงและใช้งำนเพ่ือสร้ำงประโยชน์และควำมผำสุกให้แก่มนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรถูกใช้งำนเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงควำมเจริญให้กับ
มนุษย์ สังคม ประเทศ ภูมิภำค และโลกอย่ำงเป็นธรรม 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มนุษย์เกิดกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมและอุตสำหกรรมใหม่ 

2. ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล (Laws Ethics and International 
Standards) 

• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำ ให้บริกำร และใช้งำน สอดคล้องกับ
กฎหมำย บรรทัดฐำน จริยธรรม คุณธรรมของมนุษย์ และมำตรฐำนสำกล โดยเคำรพต่อควำม
เป็นส่วนตัว เกียรติ สิทธิเสรีภำพ และสิทธิมนุษยชน  
• ออกแบบปัญญำประดิษฐ์ควรใช้หลักกำรมนุษย์เป็นศูนย์กลำงและเป็นผู้ตัดสินใจ 
• ปัญญำประดิษฐ์ไม่ควรถูกใช้ในกำรก ำหนดชะตำชีวิตของมนุษย์ 

3. ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ (Transparency and Accountability) 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำ ให้บริกำรและใช้งำน ด้วยควำมโปร่งใส 
สำมำรถอธิบำยและคำดกำรณ์ได้ รวมถึงสำมำรถตรวจสอบกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนย้อนหลังได้ 
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• ปัญญำประดิษฐ์ควรมีควำมสำมำรถในกำรสืบย้อนกลับ (Traceability) เฝ้ำระวัง ตรวจสอบ
ควำมผิดปรกติและวินิจฉัยปัญหำควำมล้มเหลวได้ (Diagnosability) ได้  
• ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำรและผู้ใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ ควรมีภำระควำม
รับผิดชอบ (Accountability) ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกปัญญำประดิษฐ์ตำมภำระหน้ำที่ของตน 

4. ความม่ันคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy) 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรถูกสร้ำงเพ่ือบริกำร แต่ไม่ควรถูกใช้เพ่ือหลอกลวง ต่อต้ำน และคุกคำม
มนุษย ์
• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรออกแบบโดยใช้หลักกำรป้องกันควำมเสี่ยง เพ่ือป้องกัน  
กำรโจมตีจำกภัยคุกคำม เพ่ือรักษำไว้ซึ่งควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ รวมถึง 
กำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล จริยธรรม และควำมปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อมภำยนอก
ตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบ มีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ รำยงำนและตอบสนอง  
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรมีกลไกให้มนุษย์แทรกแซงระบบเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบ
กับมนุษย์ได ้
• หน่วยงำนรัฐควรวำงแผนก ำกับดูแลกำรพัฒนำและให้ควำมร่วมมือกับนำนำชำติ  
ในกำรหลีกเลี่ยงกำรแข่งขันสร้ำงอำวุธอัตโนมัติจำกปัญญำประดิษฐ์ที่ร้ำยแรง 

5. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness) 
• กำรออกแบบและพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ควรค ำนึงถึงควำมหลำกหลำย หลีกเลี่ยงกำรผูกขำด 
ลดกำรแบ่งแยกและเอนเอียง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจ ำนวนมำกเท่ำที่จะท ำได้ 
โดยเฉพำะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกำสในสังคม (Diversity) 
• กำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิจัย ออกแบบ พัฒนำ ให้บริกำร และใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ 
ที่ส ำคัญควรสำมำรถพิสูจน์ถึงควำมเป็นธรรมได้ (Fairness) 

6. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรได้รับกำรสนับสนุนให้มีควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจในกำรใช้งำน  
ต่อสำธำรณะ  
• ปัญญำประดิษฐ์ควรสำมำรถคำดกำรณ์ ตัดสินใจ และให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงแม่นย ำถูกต้อง 
(Accuracy) สร้ำงผลลัพธ์ที่สำมำรถเชื่อถือได้และสร้ำงใหม่ได้เมื่อต้องกำร (Reliability and 
Reproducibility) 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรมีกำรควบคุมคุณภำพและตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 
(Quality and integrity of data) 
• ปัญญำประดิษฐ์ควรมีกระบวนกำรและช่องทำงรับผลสะท้อนกลับ (Feedback) จำกผู้ใช้งำน 
เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถแจ้งควำมต้องกำรเพ่ิมเติม รับเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหำของระบบที่
ตรวจสอบพบ  และให้ข้อเสนอแนะได้โดยง่ำยและรวดเร็ว 
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เป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 
(AI Ethics Roles) 

  
องค์ประกอบที่ 1 : Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
 Regulator = ผู้ก ำหนดกฎระเบียบและแนวทำงปฏิบัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์   

เช่น หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชน โดยเป็นผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ผู้บริหำรด้ำนควำมยั่งยืนของหน่วยงำน เป็นต้น 

 Policy = ผู้ก ำกับดูแลให้เป็นตำมกฎระเบียบและแนวทำงปฏิบัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  
เช่น ผู้จัดกำรโครงกำร หน่วยงำนตรวจสอบมำตรฐำน เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 2 : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 

 Researcher = องค์กรวิจัยหรือนักวิจัยด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 
Developer = บริษัทที่ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 
Service Provider = บริษัทหรือหน่วยงำนรัฐที่น ำผลิตภัณฑ์ด้ำนปัญญำประดิษฐ์มำ
ให้บริกำรกับผู้ใช้งำน 

องค์ประกอบท่ี 3 : Users [Aware Utilize Feedback] (AUF)] 
Users = ผู้ใช้งำนผลิตภัณฑ์ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกระบบ   

ปัญญำประดิษฐ์ 
  

Components by Role
• Regulator/Policy  

[Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
• Researcher/Developer/Service Provider 

[Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 

• Users  
[Aware Utilize Feedback] (AUF)] 
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เป้าหมายระดับการปฏบิัติตามจริยธรรมปัญญาประดิษฐ ์
(AI Ethics Maturity Levels for Processes) 

ระดับกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ จ ำแนกออกเป็น 6 ระดับ โดยมีเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติ
ตำมแต่ละระดับดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ เป้าหมายในการปฏิบัติ 
0 - ขำดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินกำร 

- กระบวนกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
- อำจจะหรือไม่มีจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

1 สำมำรถปฏิบัติตำมกระบวนกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ได้ตำมวัตถุประสงค์ โดยขึ้นอยู่กับ
กำรประยุกต์ใช้แอพลิเคชันที่ยังไม่สมบูรณ์ ประกอบกับกำรก ำหนดกิจกรรมให้มีลักษณะ
กำรจัดกำรที่เด่นชัดเป็นกำรเริ่มต้นกำรด ำเนินกำร หรือ เป็นกำรจัดกำรอย่ำงง่ำย ยังไม่เป็น
แบบแผนที่ชัดเจน 

2 สำมำรถปฏิบัติตำมกระบวนกำรได้ตำมวัตถุประสงค์  จำกกำรใช้แอพลิเคชันพ้ืนฐำน  
โดยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยก ำหนดกิจกรรมให้มีลักษณะกำรจัดกำรที่เด่นชัดขึ้น 
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ระดับที่ เป้าหมายในการปฏิบัติ 
3 สำมำรถปฏิบัติตำมกระบวนกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

องค์กรอย่ำงเป็นระบบ จึงก่อให้เกิดกำรจัดกำรกระบวนกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4 สำมำรถปฏิ บั ติ ต ำมกระบวนกำร ได้ ต ำมวั ตถุ ป ระส งค์ อย่ ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ  

โดยมีกระบวนกำรตรวจวัดประเมินประสิทธิภำพ (เชิงปริมำณ) 
5 สำมำรถปฏิ บั ติ ต ำมกระบวนกำร ได้ ต ำมวั ตถุ ป ระส งค์ อย่ ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ  

โดยมีกระบวนกำรตรวจวัดประเมินประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพ
กระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 โดยหน่วยงำนสำมำรถก ำหนดระดับกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ตำมเป้ำหมำยขององค์กร 
โดยมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ (AI Ethics Board) หรือคณะกรรมกำรบริหำรองค์กร
ในกำรก ำกับดูแลและก ำหมดเป้ำหมำยระดับกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดก ำร
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และขับเคลื่อน
ธุรกิจได้ตำมแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของประเทศไทยได้ 
 

ระดับ
ผลกระทบ 
(Level of 
Impact) 

ค าอธิบายผลกระทบ (Description) อ้างอิงระดับ
เป้าหมายการ

ปฏิบัติการ(Base of 
Maturity Levels) 

1 ปัญญำประดิษฐ์อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร หรือ ส่งผลต่อ 
ควำมไม่สะดวกสบำยในกำรใช้งำน เช่น ใช้ระยะเวลำมำกขึ้น  
หรือสร้ำงควำมร ำคำญให้กับกำรปฏิบัติงำน 

1 

2 ปัญญำประดิษฐ์อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียบำงส่วน ส่งผลกระทบต่อควำมสะดวกสบำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
เช่น ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงธุรกิจ  
เกิดควำมกลัว ก่อให้เกิดควำมเจ็บป่วยเล็กน้อย 

2 

3 ปัญญำประดิษฐ์อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในวงกว้ำง หรือก่อให้เกิดปัญหำหรือผลกระทบ เช่น ถูกยักยอก
ทรัพย์ ติด Blacklist กับสถำบันทำงกำรเงิน ทรัพย์สินเสียหำย สูญเสีย
หน้ำที่กำรงำน ถูกหมำยศำล สุขภำพอ่อนแอลง 

3 

4 ปัญญำประดิษฐ์อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสำธำรณะในวงกว้ ำง  
ทั้งด้ำนสุขภำพ คุณภำพชีวิต สิทธิเสรีภำพ ควำมสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยของรัฐ เช่น หนี้สูญ หมดควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำน เกิดปัญหำทำงจิต และปัญหำกำรเจ็บป่วยในระยะยำว 
หรือเสียชีวิต 

4 

 
 
  

 
ขั้น

ตอ
นท

ี่ 1
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ขัน้ตอนที ่2 พจิารณากจิกรรม 
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ระบุแนวทางปฏิบัติจรยิธรรมปัญญาประดิษฐ ์ตามเป้าหมาย 
 วิธีกำรระบุแนวทำงปฏิบัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ตำมเป้ำหมำยหลักกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
(Principles) บทบำท (Role) และ ระดับกำรปฏิบัติ (Maturity Level) โดยให้น ำข้อมูลเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในขั้นตอนที่  1 มำเป็นตัวกรองแนวทำง (Components) ที่ จะต้องน ำ ไปพิจำรณำเ พ่ือปฏิบัติตำม  
โดยมีโครงสร้ำงดังต่อไปนี้ 

Ro
le

s 

Components Principles Max 
Maturity 

Lv. 
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y 

De
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t 
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 E
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l S
ta

nd
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Tr
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 a
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y 

Se
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y 
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d 

Pr
iva

cy
 

Fa
irn

es
s 

Re
lia

bi
lit

y 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 

 ✓ ✓    
✓ 4 

   
✓   

✓ 5 
 ✓   

✓  
✓ 5 

Roles   บทบำทที่ต้องกำรให้ปฏิบัติตำมแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ประกอบด้วย 
Regulator/Policy, Researcher/Developer/Service Provider, Users 

Component   องค์ประกอบของแนวปฏิบัติตำมจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ประกอบด้วย  
39 องค์ประกอบ 

Principles   หลั กกำรจริ ย ธ ร รมปัญญำประดิ ษฐ์ โ ดยมี ก ำ รก ำหนด ไว้  6 เ ป้ ำหมำย  
คือ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Competitiveness 
and Sustainability Development) ควำมสอดคล้องกับกฎหมำยจริยธรรมและ
มำตรฐำนสำกล (Laws Ethics and International Standards) ควำมโปร่งใส
และภำระควำมรับผิดชอบ (Transparency and Accountability) ควำมมั่นคง
ปลอดภัยและควำมเป็นส่ วนตัว  (Security and Privacy) ควำมเท่ำ เทียม 
หลำกหลำย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness) และควำมน่ำ เชื่ อถือ 
(Reliability) 

Max Maturity ระดับกำรปฏิบัติตำมแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ และผลกระทบที่เกิดจำก
ปัญญำประดิษฐ์ มี 5 ระดับ (1-5) 

 
  

 
ขั้น
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นท

ี่ 2
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ตารางระบุแนวทางปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 

Ro
le

s 

Components Principles Max 
Maturity 

Lv. 
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y 
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Re
gu

la
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r/P
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ERM01 – AI Ethics Framework Setting and Maintenance ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 

ERM02 – Ensured Regional Competitive ✓ ✓    
✓ 4 

ERM03 – Resource Optimization   
✓   

✓ 5 
ERM04 – Risk Optimization ✓   

✓  
✓ 5 

ERM05 – Build Trustworthy AI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
ERM06 – Stakeholder Engagement ✓  

✓  
✓ ✓ 4 

Re
se

ar
ch

er
/D

ev
el

op
er

/S
er

vic
e 

Pr
ov

id
er

 

PDOM01 – Design of AI Ethics Management System ✓  
✓    5 

PDOM02 – AI Ethic Strategy Management ✓      4 

PDOM03 – AI Ethics and Enterprise Architecture Integration ✓  
✓ ✓   4 

PDOM04 – AI Ethics Innovation Management ✓      4 

PDOM05 – AI Ethics in Portfolio Management ✓  
✓   

✓ 5 

PDOM06 – AI Ethics in Human Resource Management ✓  
✓  

✓  4 

PDOM07 – Stakeholder Relationships Management   
✓  

✓  5 

PDOM08 – AI Ethics in Service Level Agreements ✓ ✓    
✓ 4 

PDOM09 - AI Ethics in Vendors Management ✓ ✓  
✓   5 

PDOM10 – AI Ethics in Quality Management      
✓ 5 

PDOM11 – AI Ethics Impact Assessment  
✓  

✓   5 

PDOM12 – AI Security and Privacy Management  
✓  

✓   5 

PDOM13 – AI Ethics Data Management    
✓ ✓ ✓ 5 

PDOM14 – AI Ethics in Programs and Project Management ✓     
✓ 4 

PDOM15 – AI Ethics in Project Scope Management   
✓  

✓  4 

PDOM16 – AI Ethics Solution Development ✓      3 

PDOM17 – AI Ethics in Change Management   
✓ ✓  

✓ 3 

PDOM18 – AI Ethics in Project Transition Management    
✓ ✓ ✓ 3 

PDOM19 – AI Ethics Knowledge Management   
✓    4 

PDOM20 – AI Ethics Configuration Management    
✓  

✓ 3 

PDOM21 – AI Ethics Operational Management    
✓ ✓ ✓ 5 
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Ro
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Components Principles Max 
Maturity 

Lv. 
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PDOM22 – AI Ethics Request and Incident Management    
✓  

✓ 5 

PDOM23 – AI Ethics Problem Management    
✓  

✓ 4 

PDOM24 – AI Ethics in Business Continuity Management ✓   
✓  

✓ 5 

PDOM25 – Managing AI Security and Privacy Services    
✓   4 

PDOM26 – AI Ethics Process Controls    
✓  

✓ 5 

PDOM27 – AI Ethics in Performance and Conformance Measurement ✓      4 

PDOM28 – AI Ethics Compliance Management  
✓    

✓ 5 

Us
er

s 

AUF01 – Educate and Raise AI Awareness ✓      4 
AUF02 – Evaluate AI Reliability      

✓ 3 
AUF03 – Understand User Accountability   

✓ ✓   3 
AUF04 – Provide Feedback   

✓   
✓ 2 

AUF05 – Ensure Rules and Regulations Compliance  
✓  

✓   3  
ขั้น

ตอ
นท

ี่ 2
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พิจารณากิจกรรมเพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัตจิริยธรรมปัญญาประดษิฐ์ 
 กำรพิจำรณำกิจกรรมเพ่ือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  โดยพิจำรณำจำก 
แนวปฏิบัติ (Practice) กิจกรรม (Activities) ตัวชี้วัด (Metrics) และระดับ (Maturity Level) โดยให้น ำข้อมูล
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 มำเป็นตัวกรองกิจกรรม (Activities) ที่จะต้องน ำไปพิจำรณำเพ่ือปฏิบัติ
ตำม โดยมีโครงสร้ำงดังต่อไปนี้ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
  
Activities Maturity Level 
  
  

Practice   แนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Activities   กิจกรรมที่ ส่ ง เสริมให้ เกิดจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  เรียงล ำดับขั้นตอน 

กำรด ำเนินกำร ก่อน-หลัง 
Metrics   ตัวชี้วัดแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Maturity Level  ระดับกำรปฏิบัติตำมแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ และผลกระทบที่เกิดจำก

ปัญญำประดิษฐ์ มี 5 ระดับ (1-5)  
 
ยกตัวอย่ำง เช่น บริษัท ปัญญำประดิษฐ์ไทยแลนด์ จะพัฒนำระบบวิเครำะห์ใบหน้ำบุคคล  

เพ่ือใช้ในกำรยืนยันตัวตนในกำรเข้ำออกจำกอำคำร โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 
1) เป้ำหมำยหลักกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ (Principles) 

- ต้องกำรให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Competitiveness and 
Sustainability Development) 

- ต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว (Security and Privacy) 
- ต้องกำรควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) 

2) เป้ำหมำยบทบำท (Role) 

Regulator/Policy 
3) ระดับกำรปฏิบัติ (Maturity Level) 

ระดับท่ี 3 
 
จะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ประกอบด้วย ERM01-06 

Components 

ERM01 – AI Ethics Framework Setting and Maintenance 

ERM02 – Ensured Regional Competitive 
ERM03 – Resource Optimization 

 
ขั้น
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Components 

ERM04 – Risk Optimization 

ERM05 – Build Trustworthy AI 

ERM06 – Stakeholder Engagement 

 
เมื่อพิจำรณำที่ ERM01 ตำมดัชนีเอกสำรจะพบกับแนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด กิจกรรม และระดับ ดังนี้ 

A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
ERM01.01 จัดท ำกรอบแนวทำงปฏิบัติจรยิธรรม
ปัญญำประดิษฐส์ ำหรบัองค์กร 
ERM01.02 ก ำกับประเมินประสิทธิภำพของระบบ
ปัญญำประดิษฐต์ำมกรอบแนวทำงปฏิบัต ิ
ERM01.03 ก ำหนดระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำม
จริยธรรม ตำมระดับกำรปฏิบัตติำมจริยธรรมปญัญำประดิษฐ์ 
ERM01.04 ก ำกับติดตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในองค์กรให้มี
ควำมสอดคล้องกับกรอบแนวทำงปฏิบัติจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 
ERM01.05 ทบทวนและปรับปรุงกรอบแนวทำงปฏิบัติ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กรตำมเป้ำหมำยองค์กร 

1. จ ำนวนแนวทำงปฏิบัติด้ำนจริยธรรมปญัญำประดิษฐ์ท่ี
ใช้งำนในองค์กร 
2. จ ำนวนกำรมีส่วนร่วมของผู้บรหิำรระดับสูงในกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์ ประเมิน และก ำกับดูแล 
3. จ ำนวนกำรก ำหนดนโยบำย ควบคุม และติดตำม 

Activities Maturity Level 
1. จัดตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ (AI Ethics Board) โดยมีองค์ประกอบบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบจำกปญัญำประดิษฐ์  
(กิจกรรมที่ 1. ไมต่้องปฏิบัติ จำกค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไวใ้นระดับที่ 3 เท่ำนั้น) 

4 

2. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบกำรประเมิน กระบวนกำรก ำกับดแูลควำมมจีริยธรรมในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ และระดับกำรปฏบิัติขององค์กร ตำมเอกสำรแนวปฏิบัติจรยิธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 

3. พิจำรณำและประเมินระบบปญัญำประดิษฐ์ ในมิตดิ้ำนคณุสมบตัิ กระบวนกำร ผลกระทบ และ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัตจิริยธรรมปญัญำประดิษฐ์ขององค์กรที่
ก ำหนดไว ้

3 

4. ก ำหนดนโยบำย ควบคมุ และตดิตำม ดำ้นกระบวนกำรพัฒนำ กำรจัดซื้อ ระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ ที่สำมำรถตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อพิจำรณำด้ำนกำรมีจรยิธรรมได้ 

3 

5. ก ำหนดนโยบำย ควบคมุ และตดิตำม ดำ้นกำรก ำกับดูแลบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 

6. ก ำหนดนโยบำย ควบคมุ และตดิตำม ดำ้นข้อมูลส ำหรบักำรฝึกฝนปัญญำประดิษฐ์ ให้มีควำม
หลำกหลำยและเป็นธรรมต่อกระบวนกำรตัดสินใจของระบบปญัญำประดิษฐ ์

3 

 
จำกค่ำเป้ำหมำยในข้ันตอนที่ 1 มีกำรระบุไว้ในกำรปฏิบัติตำมระดับที่ 3 ดังนั้นจึงให้พิจำรณำปฏิบัติตำมแนว

จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในระดับเทียบเท่ำและต่ ำกว่ำ เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติฉบับนี้ ดังนั้นใน
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งอยู่ในระดับที่ 4 จึงไม่ต้องน ำมำปฏิบัติ  
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ขัน้ตอนที ่3 ปฏบิตัแิละตดิตามตวัชีว้ดั 
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กรอบแนวปฏบิตัจิรยิธรรมปญัญาประดษิฐ์ 

(Thailand AI Ethics Core Model) 
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   Regulator/Policy  
   [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
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องคป์ระกอบที ่1 

Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 

ERM01 – AI Ethics Framework Setting and Maintenance 
ERM02 – Ensured Regional Competitive 
ERM03 – Resource Optimization 
ERM04 – Risk Optimization 
ERM05 – Build Trustworthy AI 
ERM06 – Stakeholder Engagement 
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ERM01 – AI Ethics Framework Setting and Maintenance 
Core : Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
Component Name : ERM01 – AI Ethics Framework Setting and Maintenance 
Description 
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบกำรประเมิน กระบวนกำรก ำกับดูแลควำมมีจริยธรรมในระบบปัญญำประดิษฐ์ ผ่ำนกำร
ผลักดันในรูปแบบนโยบำยและกำรก ำกับดูแลที่มีควำมชัดเจน มีอ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนและรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้
เป็นไปตำมภำรกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
Purpose 
เพื่อพัฒนำกรอบจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ที่ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ กำรประเมิน กำรก ำกับดูแลกำรพัฒนำ
ปัญญำประดิษฐ์ในองค์กรให้มีจริยธรรม สอดคล้องกับกรอบแนวทำงปฏิบัติที่เป็นสำกล ทั้งในกระบวนกำรออกแบบ  
กำรเลือกใช้ชุดข้อมูล กระเลือกใช้รูปแบบปัญญำประดิษฐ์ ภำยใต้กำรสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กร และส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันในระดับภูมิภำค โดยยังปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและข้อบังคับของประเทศและในระดับสำกล 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
ERM01.01 จัดท ำกรอบแนวทำงปฏิบัติจรยิธรรม
ปัญญำประดิษฐส์ ำหรบัองค์กร 
ERM01.02 ก ำกับประเมินประสิทธิภำพของระบบ
ปัญญำประดิษฐต์ำมกรอบแนวทำงปฏิบัต ิ
ERM01.03 ก ำหนดระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำม
จริยธรรม ตำมระดับกำรปฏิบัตติำมจริยธรรมปญัญำประดิษฐ์ 
ERM01.04 ก ำกับติดตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในองค์กรให้มี
ควำมสอดคล้องกับกรอบแนวทำงปฏิบัติจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 
ERM01.05 ทบทวนและปรับปรุงกรอบแนวทำงปฏิบัติ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กรตำมเป้ำหมำยองค์กร 

1. จ ำนวนแนวทำงปฏิบัติด้ำนจริยธรรมปญัญำประดิษฐ์ท่ี
ใช้งำนในองค์กร 
2. จ ำนวนกำรมีส่วนร่วมของผู้บรหิำรระดับสูงในกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์ ประเมิน และก ำกับดูแล 
3. จ ำนวนกำรก ำหนดนโยบำย ควบคุม และติดตำม 

Activities Maturity Level 
1. จัดตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ (AI Ethics Board) โดยมีองค์ประกอบบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบจำกปัญญำประดิษฐ์ 

4 

2. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบกำรประเมิน กระบวนกำรก ำกับดูแลควำมมีจริยธรรมในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ และระดับกำรปฏิบัตขิององค์กร ตำมเอกสำรแนวปฏิบัติจรยิธรรมปัญญำประดิษฐ ์

3 

3. พิจำรณำและประเมินระบบปัญญำประดิษฐ์ ในมิติด้ำนคุณสมบัติ กระบวนกำร ผลกระทบ  
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กรที่
ก ำหนดไว ้

3 

4. ก ำหนดนโยบำย ควบคุม และติดตำม ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำ กำรจัดซื้อ ระบบปัญญำประดษิฐ์ 
ที่สำมำรถตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อพิจำรณำด้ำนกำรมีจริยธรรมได้ 

3 

5. ก ำหนดนโยบำย ควบคุม และติดตำม ด้ำนกำรก ำกับดูแลบุคลำกรที่ เกี่ยวข้ องกับ 
ระบบปัญญำประดิษฐ์ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 

6. ก ำหนดนโยบำย ควบคุม และติดตำม ด้ำนข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝนปัญญำประดิษฐ์   
ให้มีควำมหลำกหลำยและเป็นธรรมต่อกระบวนกำรตัดสินใจของระบบปัญญำประดิษฐ์ 

3 

7. พิจำรณำและทบทวนหลักเกณฑ์ รูปแบบกำรประเมิน กระบวนกำรก ำกับดูแลควำมมีจริยธรรม
ในระบบปัญญำประดิษฐ์ และระดับกำรปฏิบัติขององค์กร ให้มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย  
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 

5 
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ERM02 – Ensured Regional Competitive 
Core : Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
Component Name : ERM02 – Ensured Regional Competitiveness 
Description 
กำรมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่ประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์ในกำรขับเคลื่อนองค์กร สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับ
ธุรกิจจำกกำรลงทุนในกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำปัตยกรรมองค์กร ก่อให้เกิดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กร  
ทั้งในระดับชำติ และในระดับภูมิภำค โดยมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงคุณค่ำ และมูลค่ำให้กับองค์กร พร้อมทั้งกำรเกิด
นวัตกรรมในองค์กรได้อย่ำงยั่งยืน 
Purpose 
เพื่อรักษำควำมคุ้มค่ำสูงสุดในกำรสร้ำงประโยชน์ และผลักดันองค์กรในด้ำนกำรแข่งขันทำงธุรกิจและนวัตกรรมองค์กร จำก
กำรด ำเนินกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ท่ีสำมำรถส่งมอบคุณค่ำที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำงมีจริยธรรม ส่งผลให้องค์กรเกิด
กำรพัฒนำไปในทิศทำงในกำรแข่งขันที่เป็นสำกล 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
ERM02.01 ก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจขององค์กร  
ERM02.02 ก ำกับดูแลควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
ในระดับภมูิภำค 
ERM02.03 ประเมินกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเกิดมลูค่ำเพิม่
ให้กับองค์กรในกำรพัฒนำระบบปญัญำประดิษฐ ์
ERM02.04 ติดตำมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจใน
ระดับภูมิภำค 

1. เป้ำหมำยดำ้นกำรแข่งขันของธุรกิจ 
2. ร้อยละของค่ำใช้จ่ำย และผลตอบแทนกำรลงทุนตลอด
วงจรชีวิตของระบบปัญญำประดิษฐ์ 
3. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงกำรลงทุนในปัญญำประดิษฐ์ 

Activities Maturity Level 
1. ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่ประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์ในกำรขับเคลื่อนองค์กร 
สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับธุรกิจจำกกำรลงทุนในกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำปัตยกรรมองค์กร 

4 

2. ประเมินกำรเพิ่มประสิทธิภำพจำกใช้ระบบปัญญำประดิษฐ์ เพื่อใช้ประกอบกำรก ำหนดระดับ
กำรปฏิบัติแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 

3. ก ำหนดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค เพื่อขับเคลื่อนองค์กร 4 
4. ติดตำมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดบัภูมิภำค ด้ำนมูลค่ำกำรลงทุน โครงกำร ผลตอบแทน 
เป็นต้น เพื่อประเมินวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 

4 
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ERM03 – Resource Optimization  
Core : Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
Component Name : ERM03 – Resource Optimization 
Description 
กำรก ำกับดูแลทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ ที่ประกอบด้วย คน กระบวนกำร และเทคโนโลยี ที่ช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย อย่ำงมีประสิทธิภำพ และอยู่ภำยใต้กำรใช้งบประมำณที่เหมำะสมได้ 
Purpose 
เพื่อตรวจสอบองค์กรว่ำมีทรัพยำกร ในกำรสนับสนุนกำรใช้งำนปัญญำประดิษฐ์อย่ำงมีจริยธรรม อย่ำงครบถ้วน ทั้งในด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล กระบวนกำรด ำเนินกำร และเทคโนโลยีสนับสนุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอองค์กรในกำรน ำมำ
ประยุกต์ใช้ และมีควำมคุ้มค่ำและเหมำะสมที่สุดกับค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรทรัพยำกร โดยจะต้องประเมินโอกำสที่กำรใช้
ทรัพยำกรจะเพิ่มขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์จำกปัญญำประดิษฐ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีในอนำคต 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
ERM03.01 ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรองค์กรที่
เกี่ยวกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 
ERM03.02 ประเมินสถำนภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
องค์กรที่เกี่ยวกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 
ERM03.03 ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรองค์กรที่
เกี่ยวกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 

1. จ ำนวนกำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกร คน กระบวนกำร 
และเทคโนโลยี 
2. ร้อยละของแผนงำนด้ำนกลยุทธสถำปัตยกรรมองค์กรที่
สร้ำงคุณค่ำและลดควำมเสี่ยงในกำรจัดกำรทรัพยำกร 
3. ร้อยละกำรใช้งำนทรัพยำกรอย่ำงมีคุณค่ำสูงสุด 
4. จ ำนวนของผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร 

Activities Maturity Level 
1. ก ำหนดเป้ำหมำยทรัพยำกรบุคลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 3 
2. ก ำหนดเป้ำหมำย แผนงำน กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้งำนในองค์กร 

3 

3. ก ำหนดเป้ำหมำยบุคลำกร/องค์กร ได้รับใบรับรอง (Certificate) มำตรฐำน (Standard)  
ที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 

3 

4. กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำร (Change Management) เพื่อลดกำรใช้
ทรัพยำกรองค์กร โดยปฏิบัติงำนร่วมกับคณะกรรมกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Change 
Management Board) 

3 

5. ก ำกับดูแลกลั่นกรองกำรพิจำรณำกำรใช้ทรัพยำกรองค์กร อำทิ ทรัพยำกรคน งบประมำณ  
เป็นต้น เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป 

3 

6. ก ำกับติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ อย่ำงเหมำะสมและ
เป็นไปตำมระดับกำรปฏิบัติแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ท่ีองค์กรก ำหนดไว้ 

4 

7. พิจำรณำและประเมินประเมินโอกำสที่กำรใช้ทรัพยำกรจะเพิ่มขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์ 
จำกปัญญำประดิษฐ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีในอนำคต 

5 
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ERM04 – Risk Optimization 
Core : Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
Component Name : ERM04 – Risk Optimization 

 

Description 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำนลบกับองค์กร  
และควำมถูกต้องตำมจริยธรรมของผู้ผลิต ผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำร และผู้ใช้งำน จึงต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยง ควำมถี่ 
ผลกระทบ และแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีปัญญำประดิษฐ์ท่ีสนับสนุนกำรขับเคลื่อนองค์กร ที่สอดคล้อง
ต่อกำรมีจริยธรรมส ำหรับผู้ใช้งำนได้ 
Purpose 
เพื่อให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยให้ควำมส ำคัญกับระบบที่ใช้ปัญญำประดิษฐ์ มีควำมเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์  
ที่สำมำรถยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และควำมมีจริยธรรม โดยมีกำรก ำหนดรูปแบบกำรประเมิน และกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงมีแบบแผน เพื่อให้โอกำสในกำรท ำงำนไม่สอดคล้องกับจริยธรรมลดน้อยลง และสำมำรถควบคุมดูแลได้ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
ERM04.01 ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งท่ี
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
ERM04.02 ประเมินกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งท่ี
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
ERM04.03 ติดตำมกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

1. ระดับของผลกระทบที่เกดิขึ้นกับองค์กร 
2. อัตรำกำรเกดิควำมเสี่ยง 
3. ระดับควำมสอดคล้องกับกำรจดักำรควำมเสีย่งขององค์กร 
4. ร้อยละของควำมเสี่ยงสูงท่ีถูกด ำเนินกำรลดระดับ 
5. อัตรำส่วนควำมเสีย่งท่ีถูกด ำเนนิกำร 

Activities Maturity Level 
1. พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ ควำมน่ำจะเป็น และเกณฑ์กำรยอมรับ 
ควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  

3 

2. ประเมินแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โครงกำร ผลกระทบด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
ให้มีควำมสอดคล้องกับหลักจริยธรรม ตำมระดับกำรปฏิบัติแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของ
องค์กร 

4 

3. พิจำรณำผลกระทบและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนระบบปัญญำประดิษฐ์ จำกค ำร้อง 
กำรรำยงำนผลสะท้อนกลับของระบบปัญญำประดิษฐ์จำกผู้ใช้งำน เพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรในกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น พร้อมก ำกับให้มีช่องทำงกำรบริหำรจัดกำรค ำร้องขอ
และเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

5 

4. พิจำรณำแผนงำนกำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลในระบปัญญำประดิษฐ์ ในด้ำนกระบวนกำรกำรป้องกันข้อมูลที่ส ำคัญขององค์กร 
และข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและควำมเป็นส่วนตัว
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ สอดคล้องนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและ 
ควำมเป็นส่วนตัวขององค์กร 

4 

5. ก ำกับติดตำมและพิจำรณำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ เพื่อระบุหำต้นเหตุของปัญหำ (Root Cause) และแนะน ำกระบวนกำรแก้ไข 
ตำมหลักจริยธรรม 

4 

6. พิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรและแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยปฏิบัติงำนร่วมกับ
คณะกรรมกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Change Management Board) 

5 
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ERM05 – Build Trustworthy AI 
Core : Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
Component Name : ERM05 – Build Trustworthy AI 
Description 
กำรสร้ำงปัญญำประดิษฐ์ที่น่ำเช่ือถือสำมำรถเกิดขึ้นได้ในองค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น กำรรับรองผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำร  
ที่ขึ้นทะเบียนกำรให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์อย่ำงมีจริยธรรม โดยระบบปัญญำประดิษฐ์จะต้องมีควำมถูกต้อง แม่นย ำ  
และสำมำรถอธิบำยได้ถึงกระบวนกำรท ำงำน ผ่ำนกำรใช้ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมและมีควำมหลำกหลำย รวมทั้งกำรเลือกใช้
รูปแบบปัญญำประดิษฐ์ที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน และสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิควำมควำมน่ำเช่ือถือ  
โดยจะต้องมีกำรก ำกับดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งจะต้องส่งเสริมกำรรับรู้ถึงประโยชน์ และสิทธิของผู้ใ ช้งำนระบบ
ปัญญำประดิษฐ์เพื่อกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงปัญญำประดิษฐ์และมนุษย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
Purpose 
เพื่อก ำกับดูแล และพิจำรณำกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมของปัญญำประดิษฐ์ให้มีควำมน่ำเช่ือถือในด้ำนกำรขึ้นทะเบียน
ผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำรที่มีกำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์อย่ำงมีจริยธรรม ตำมกระบวนกำรที่มีกำรตรวจสอบ พร้อมท้ังก ำกับดูแล
ให้กระบวนกำรในกำรพัฒนำที่จะต้องใช้ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมและมีควำมหลำกหลำย รวมทั้งกำรเลือกใช้รูปแบบ
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น และตัดสินใจร่วมกับปัญญำประดิษฐ์ในสภำวะที่ปัจจัย
ในกำรตัดสินใจมีควำมซับซ้อน และอำจก่อให้เกิดผลกระทบได้ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ใช้งำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ท ำงำนของปัญญำประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงปัญญำประดิษฐ์และมนุษย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
ERM05.01 ก ำ กั บ ดู แ ล ขั้ น ต อ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
ปัญญำประดิษฐ์ 
ERM05.02 ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร พั ฒ น ำ ปั ญ ญ ำ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ 
โดยค ำนึงถึงด้ำนจริยธรรม 
ERM05.03 ส่งเสริมศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 

1. จ ำนวนกระบวนกำรบริหำรกำรพัฒนำระบบ
ปัญญำประดิษฐ์อยูภ่ำยในกำรรำยงำนผลและก ำกับดูแลโดย
คณะกรรมกำรจรยิธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
2. จ ำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้พัฒนำและผู้ให้บริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีให้ควำมส ำคญักบัเรื่องจริยธรรมในกำรใช้
งำน 
3. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้และข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ในกำรท ำงำนร่วมกันระหวำ่งปัญญำประดิษฐ์และ
มนุษย ์

Activities Maturity Level 
1. สนับสนุนกระบวนกำรวิจัย พัฒนำ และจัดหำผู้ประกอบกำรส ำหรับองค์กร ในด้ำนกำรพิจำรณำ
กำรออกแบบระบบบริหำรจัดกำร กำรจัดท ำกลยุทธ์ กำรบูรณำกำรเข้ำกับสถำปัตยกรรมองค์กร 
กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรระบุและวิเครำะห์ขอบเขตควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรก่อน
ด ำเนินกำรพัฒนำหรือจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกแบบ พัฒนำ ทดสอบ จัดซื้อจัดจ้ำง และวำงแผน
บ ำรุงรักษำผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจของกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเปลี่ยนแปลง ตำมแนวทำงปฏิบัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 

4 

2. สนับสนุนกระบวนกำรให้บริกำรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
พอร์ตโฟลิโอด้ำนกำรลงทุนขององค์กร กำรจัดกำรให้ข้อตกลงระดับบริกำรของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรขององค์กร กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรของผู้ให้บริกำร กำรก ำหนดและสื่อสำรควำม
ต้องกำรด้ำนคุณภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลขององค์กร กำรจัดกำร
โครงกำรกำรลงทุนขององค์กร กำรวำงแผน จัดเตรียมระบบและข้อมูล กำรตรวจรับ เตรียมน ำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรไปใช้งำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรสนับสนุนกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
ให้เบื้องต้น กำรทบทวนหลังน ำไปใช้งำน กำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

4 
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Core : Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
Component Name : ERM05 – Build Trustworthy AI 
ในกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ละเมิดที่ร้ำยแรงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ตำมแนวทำงปฏิบัติ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 
3. สนับสนุนกระบวนกำรสนับสนุนผู้ใช้งำน ด้ำนกำรก ำหนดและบ ำรุงรักษำค่ำเริ่มต้นของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ กำรระบุ จ ำแนกปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำ  
และแนวทำงป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ กำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้
บริกำรโดยค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ กำรก ำหนดและบ ำรุงรักษำแนวทำงกำรควบคุม
กระบวนกำรทำงธุรกิจของบริกำรปัญญำประดิษฐ์ กำรเก็บรวบรวม ทวนสอบและประเมินองค์กร
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

4 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กร 

5 

5. ส่งเสริมกำรประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่องค์กรต้องปฏิบัติตำมกับกระบวนกำรทำงธุรกิจขององค์กร 

4 

6. ส่งเสริมและก ำหนดนโยบำยในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติตำมจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร ส ำหรับผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ปัญญำประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมให้มีควำมตระหนักในกำรพัฒนำและใช้งำนอย่ำงมีจริยธรรม 

5 
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ERM06 – Stakeholder Engagement 
Core : Regulator/Policy [Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)] 
Component Name : ERM06 – Stakeholder Engagement 
Description 
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ทั้งผู้ผลิต ผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำร และผู้ใช้งำน เป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำปัญญำประดษิฐ์
ให้เกิดควำมมีจริยธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเหมำะสม เกิดให้กำรใช้ประโยชน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนเสีย 
Purpose 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับกำรสนับสนุนภำยใต้ กรอบจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ และแผนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร โดยมีกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อเวลำ โดยสำมำรถสะท้อนถึง
ควำมเป็นธรรม และควำมโปร่งใส ต่อทุกฝ่ำย 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
ERM06.01 ก ำกับดูแลกำรมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
ERM06.02 ประเมินบทบำท หน้ำที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ERM06.03 บริหำรจัดกำรและตดิตำมผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

1. จ ำนวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีที่มีสว่นร่วมในกระพัฒนำ
ปัญญำประดิษฐ์อย่ำงมจีริยธรรม 
2. ระดับควำมพึงพอใจ ในคุณภำพ ควำมสำมำรถ และ
ทันเวลำ 

Activities Maturity Level 
1. ก ำกับกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ด้วย
ควำมโปร่งใสเพื่อสร้ำงให้เกิดควำมเช่ือถือซึ่งกันและกัน และน ำไปสู่กำรบรรลุถึงเป้ำหมำย 
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรภำยใต้กรอบจริยธรรม 

4 

2. ก ำกับให้มี ช่องทำง/ที่ประ ชุม ในกำรติดต่อสื่ อสำรกันระหว่ำงผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสีย  
อันประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้พัฒนำ ผู้ให้บริกำร และผู้ใช้งำน เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ให้เกิดควำมมีจริยธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเหมำะสม 

3 

3. มีกำรทบทวนผลประโยชย์ ผลกระทบ ที่เกิดจำกกำรใช้งำนระบบปัญญำประดิษฐ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อใหเ้กิดกำรใช้ประโยชน์ทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ส่วนเสีย 

3 

4. ก ำกับให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในมิติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจำรณำ
ควำมพึงพอใจ คุณภำพในกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืน ควำมสอดคล้องกับกฎหมำย 
จริยธรรม และมำตรฐำนสำกล ควำมโปร่งใส ควำมมั่นคงและควำมเป็นส่วนตัว ควำมเท่ำเทียม
และเป็นธรรม ควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ ของระบบปัญญำประดิษฐ์ 

4 
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   Researcher/Developer/Service Provider  
   [Plan, Development, Operation, Measurement (PDOM)] 
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องคป์ระกอบที ่2 

Researcher/Developer/Service Provider 

[Plan, Development, Operation, Measurement (PDOM)] 

PDOM01 – Design of AI Ethics Management System 
PDOM02 – AI Ethic Strategy Management 
PDOM03 – AI Ethics and Enterprise Architecture Integration 
PDOM04 – AI Ethics Innovation Management 
PDOM05 – AI Ethics in Portfolio Management 
PDOM06 – AI Ethics in Human Resource Management 
PDOM07 – Stakeholder Relationships Management 
PDOM08 – AI Ethics in Service Level Agreements 
PDOM09 – AI Ethics in Quality Management 
PDOM10 – AI Ethics Impact Assessment 
PDOM11 – AI Security and Privacy Management 
PDOM12 – Management of Data in AI 
PDOM13 – AI Ethics in Programs and Project Management 
PDOM14 – AI Project Scope Management 
PDOM15 – AI Solutions Development 
PDOM16 – AI Ethics in Change Management 
PDOM17 – AI Ethics in Project Transition Management 
PDOM18 – AI Ethics Knowledge Management 
PDOM19 – Configure Ethics in AI Solutions 
PDOM20 – AI Operational Ethics 
PDOM21 – AI Ethics Incident Management 
PDOM22 – AI Ethics Problem Management 
PDOM23 – AI Ethics in Business Continuity Management 
PDOM24 – Managing AI Security and Privacy Services 
PDOM25 – AI Process Control 
PDOM26 – AI Ethics Performance and Conformance Measurement 
PDOM27 – AI Ethics Compliance Management 
PDOM28 – AI Ethics Audit 
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PDOM01 – Design of AI Ethics Management System 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM01 – Design of AI Ethics Management System 
Description 
กำรออกแบบระบบบริหำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับองค์กร ที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมมั่นคงปลอดภัย  
ควำมเป็นส่วนตัว ควำมเป็นธรรม และควำมน่ำเชื่อถือของระบบ 
Purpose 
เพื่อพัฒนำให้ระบบบริหำรจัดกำรขององค์กรสอดคล้องกับแนวนโยบำยและกำรก ำกับดูแลจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
หน่วยงำนก ำกับดูแล โดยครอบคลุมในมิติของกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ บทบำทของ
ปัญญำประดิษฐ์ในองค์กร กำรก ำหนดล ำดับช้ันควำมลับของข้อมูล กำรก ำหนดทักษะและควำมสำมำรถของนักวิจัย  
นักออกแบบ นักพัฒนำ และผู้ให้บริกำร กำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติ กำรก ำหนดโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนระบบ
ก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดกำรให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรปัญญำประดิษฐ์อย่ำงต่อเนื่อง 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM01.01 ออกแบบระบบบริหำรจัดกำรจรยิธรรม
ปัญญำประดิษฐส์ ำหรบัองค์กร 
PDOM01.02 ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร 
PDOM01.03 ก ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบ 
PDOM01.04 ก ำหนดระดับชั้นควำมลับของข้อมูล 
PDOM01.05 ก ำหนดทักษะและควำมสำมำรถ 
PDOM01.06 ก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัต ิ
PDOM01.07 ก ำหนดโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
PDOM01.08 จัดกำรปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

1. ปริมำณควำมสอดคล้องของจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรเมื่อเทียบกับแนวนโยบำยและกำรก ำกับ
ดูแลจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2. จ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับทรำบถึงแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 

3. จ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำร
ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรเพื่อบริหำรจัดกำรจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 

4. จ ำนวนหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีได้รับกำรจัดสรรให้เจ้ำหน้ำที่ 

5. จ ำนวนข้อมูลที่ได้รับกำรจัดล ำดับช้ันควำมลับสอดคล้องกับ
แนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ ์

6. จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่มีทักษะและควำมสำมำรถด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 

7. จ ำนวนนโยบำยและวิธีปฏิบัติด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
8. จ ำนวนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจในองค์ประกอบ

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ 
9. จ ำนวนกำรละเมิดจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์เนื่องจำกระบวน

กำรในกำรบริหำรจัดกำรที่มีกำรควบคุมที่ไม่เหมำะสม 

Activities Maturity Level 
1. ศึกษำเพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก  น โยบำย  กฎระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ  และกฎหมำยที่ อ งค์ ก รต้ อ งปฏิบั ติ ต ำม 
ในด้ำนปัญญำประดิษฐ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

2. ประเมินกำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กรในปัจจุบัน ก ำหนดเป้ำหมำย  
และจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในองค์กร 

3 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM01 – Design of AI Ethics Management System 
3. ก ำหนดตัวช้ีวัดในกำรติดตำมควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 

4 

4. สื่อสำรวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 

3 

5. ก ำหนดคณะกรรมกำรเพื่อบริหำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ โดยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 

3 

6. ตรวจสอบควำมเหมำะสมและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
ของคณะกรรมกำร 

4 

7. ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และควำมต้องกำรขององค์กรให้กับเจ้ำหน้ำท่ีในองค์กร 

2 

8. ก ำหนดเจ้ำของข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และระดับช้ันควำมลับของข้อมูลและระบบปัญญำประดิษฐ์ 
เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลและระบบในแต่ละระดับช้ันได้รับกำรควบคุมและป้องกันอย่ำงเหมำะสม 

3 

9. ก ำหนดระดับทักษะและควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องกำรในกำรจัดกำรจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ วิเครำะห์และประเมินทักษะและควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบัน และให้ควำมอบรมควำมรู้ในด้ำนที่ขำด เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง
กับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ได้ 

2 

10. ก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ และอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทรำบและสำมำรถปฏิบัตติิตำมได้ 

3 

11. ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและวิธีปฏิบัติด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์อย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมองค์กรและเทคโนโลยี 

4 

12. ระบุ จัดหำ ใช้งำน และให้กำรอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศที่จ ำเป็น
ในกำรบริหำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ทั้งในด้ำนซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ และระบบเครือขำ่ย 
และสื่อสำรให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

2 

13. ประเมินประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์อย่ำงสม่ ำเสมอ  
และวิเครำะห์ช่องว่ำงระหว่ำงสิ่งที่ปฏิบัติได้กับเป้ำหมำยที่ระบุไว้ พร้อมระบุแนวทำงในกำรแก้ไข
ปรับปรุง 

4 

14. จัดล ำดับแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุง และด ำเนินกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์โดยพิจำรณำจำกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิทธิและเสรีภำพของผู้ใ ช้งำน
ปัญญำประดิษฐ์และควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน 

5 
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PDOM02 – AI Ethics Strategy Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM02 –AI Ethics Strategy Management 
Description 
กำรจัดท ำกลยุทธ์จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและทิศทำงกำรในอนำคตขององค์กร 
Purpose 
เพื่อให้กลยุทธ์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ในกำรน ำดิจิทัลเข้ำมำมีส่วนพัฒนำและ
เปลี่ยนแปลงองค์กร (Digital Transformation) และสำมำรถส่งมอบคุณค่ำที่องค์กรต้องกำรได้ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM02.01 ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจบริบททำง
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีองค์กรเข้ำไปเกี่ยวข้อง 
PDOM02.02 ประเมินศักยภำพขององค์กรเทียบกับ
เป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM02.03 ก ำหนดแผนและแผนท่ีน ำทำง 
(Roadmap) ของกลยุทธ์ด้ำนจริยธรรมปญัญำประดิษฐ ์
PDOM02.04 สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แผนกลยุทธ์ดำ้นจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  

1. ระดับควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2. จ ำนวนวัตถุประสงค์ด้ ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 

3. ระดับกำรให้กำรสนับสนุนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนกล
ยุทธ์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

4. จ ำนวนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตระหนักถึงทิศทำงและกลยุทธ์
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

Activities Maturity Level 
1. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกขององค์กร รวมถึงทิศทำง 
ในอนำคตขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ระบุและรวบรวมควำมต้องกำร 
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

2. ประเมินศักยภำพขององค์กรและระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์เทียบกับ
เป้ำหมำยและควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ ์

3 

3. ก ำหนดควำมต้องกำรและแผนที่น ำทำง (Roadmap) ในกำรก ำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ในกำร
บรรลุถึงเป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งรวมถึงกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย  
เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่ำงยั่งยืน 

3 

4. ขอกำรสนับสนุนและกำรอนุมัติแผนและแผนที่น ำทำง (Roadmap) จำกผู้ที่มีส่วนได้เสีย 3 
5. ก ำหนดตัวช้ีวัดของเป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 4 

6. พัฒนำแผนในกำรสื่อสำรแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับทรำบและด ำเนินกำร 
ตำมแผนในกำรสื่อสำรดังกล่ำว เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 

7. รับผลสะท้อนกลับ (Feedback) จำกผู้ที่มีส่วนได้เสีย 4 
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PDOM03 – AI Ethics and Enterprise Architecture Integration 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM03 –AI Ethics and Enterprise Architecture Integration 
Description 
กำรบูรณำกำรจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์เข้ำกับสถำปัตยกรรมองค์กร  
Purpose 
เพื่อให้จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ได้รับกำรบูรณำกำรเข้ำกับองค์ประกอบต่ำง ๆ ขององค์กรที่ได้รับกำรออกแบบไว้ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM03.01 ออกแบบและพัฒนำสถำปัตยกรรม
องค์กรที่ค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ ์
PDOM03.02 ให้บริกำรสถำปัตยกรรมองค์กรที่ค ำนึงถึง
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ ์
  

1. จ ำนวนข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์จำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลัก 

2. จ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท่ีมีส่วนร่วมในกำรประเมิน
ควำมพร้ อมในกำรพัฒนำและเปลี่ ยนแปลงองค์ กร 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3. จ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตระหนักรู้ถึงกำรด ำเนินกำร
พัฒนำจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในสถำปัตยกรรมองค์กร 

4. จ ำนวนข้อเสนอแนะด้ ำนจริ ยธรรมปัญญำประดิ ษฐ์ 
จำกผู้ใช้บริกำรสถำปัตยกรรมองค์กร 

Activities Maturity Level 
1. ระบุผู้ที่มีส่วนได้เสียหลักและควำมกังวลหรือควำมต้องกำรของบุคคลเหล่ำนั้นที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

2. ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของสถำปัตยกรรมองค์กรที่ค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  
ที่สอดคล้องกับควำมกังวลหรือควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียหลัก 

2 

3. ประเมินควำมพร้อมขององค์กรในกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรที่ค ำนึงถึงจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ตำมเป้ำหมำย โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมิน 

2 

4. ก ำหนดขอบเขตพื้นฐำน (Baseline) ของสถำปัตยกรรมองค์กรที่จะพัฒนำขึ้นตำมควำมพร้อม
ขององค์กร 

2 

5. พัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 3 
6. ก ำหนดตัวช้ีวัดของสถำปัตยกรรมองค์กรที่สร้ำงขึ้น 4 
7. วำงแผนในกำรน ำสถำปัตยกรรมองค์กรไปใช้และปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับ
สถำปัตยกรรมที่องค์กรที่สร้ำงขึ้น 

3 

8. ด ำเนินกำรตำมแผนในกำรน ำสถำปัตยกรรมองค์กรไปใช้ และสื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทรำบในสิ่งท่ีได้ด ำเนินกำรและแผนท่ีน ำทำงในระยะถัดไปอย่ำงต่อเนื่อง 

3 
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PDOM04 – AI Ethics Innovation Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM04 –AI Ethics Innovation Management 
Description 
กำรพัฒนำนวัตกรรมที่ค ำนึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ กำรศึกษำแนวโน้มเทคโนโลยีด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์เพื่อหำ
โอกำสและวำงแผนท่ีเป็นประโยชน์ต่อควำมต้องกำรทำงธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรพัฒนำนวัตกรรมขององค์กร   
Purpose 
เพื่อให้กำรพัฒนำนวัตกรรมสอดคล้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ และน ำนวัตกรรมด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์มำใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือให้กับลูกค้ำ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน และปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินกำร 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM04.01 สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่ค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ ์
PDOM04.02 ท ำควำมเข้ำใจถึงปัญหำด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 
PDOM04.03 ศึกษำและประเมินจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
PDOM04.04 เฝ้ำติดตำมเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในกำรให้บริกำรนวัตกรรม 
PDOM04.05 ส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมด้ำนจรยิธรรม
ปัญญำประดิษฐ ์

1. จ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรที่มีควำมเข้ำใจและให้
ข้อเสนอแนะด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์บนนวัตกรรม 

2. จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญในแขนงที่จะน ำนวัตกรรมไปใช้งำนที่มี
ส่วนร่วมในกำรศึกษำและประเมินจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3. ปริมำณควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของ
กำรศึ กษำและประเมิ นจริ ยธรรมปัญญำประดิ ษฐ์ 
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. จ ำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับกำรทดสอบเพื่อ
พิสูจน์ว่ำสำมำรถท ำงำนได้ตำมที่ออกแบบไว้สอดคล้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ภำยใต้เง่ือนไขกำรปฏิบัติงำนจริง 

5. กำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งทำงกำรตลำดหรือควำมได้เปรียบใน
กำรแข่งขันจำกนวัติกรรมด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
ที่น ำมำใช้งำน 

Activities Maturity Level 
1.สร้ำงแผนและโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 2 
2.ส่งเสริมให้เกิดกำรน ำเสนอแนวคิดด้ำนนวัตกรรมที่ค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
จำกผู้ที่มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ 

3 

3.ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ กลยุทธ์ ปัญหำและควำมท้ำทำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ ์
ขององค์กร 

2 

4.จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสียเพื่อให้ เข้ำใจถึงปัญหำและข้อจ ำกัดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ต่ำง ๆ ในปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3 

5.ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  
ที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรปัญหำควำมท้ำทำยและข้อจ ำกัดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ให้กับ
องค์กร  

2 

6.ขอค ำปรึกษำจำกผู้เช่ียวชำญเพื่อยืนยันถึงควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเทคโนโลยีเหล่ำนั้น 2 
7.ระบุ คัดเลือก และประเมินนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีและแนวคิดด้ำนนวัตกรรมที่ค ำนึงถึง
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์จำกผู้ที่มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

2 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM04 –AI Ethics Innovation Management 
ควำมสอดคล้องกับกฎหมำย ควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมเป็นส่วนตัว ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย 
ครอบคลุม และควำมน่ำเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับสถำปัตยกรรมและกลยุทธ์ขององค์กร 
8.ก ำหนดขอบเขตและด ำเนินกำรทดสอบนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีและแนวคิดด้ำนนวัตกรรม  
ที่ค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์จำกผู้ที่มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ เพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำร
ลงทุน 

3 

9.เฝ้ำติดตำมนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีที่น ำไปใช้งำนและท ำกำรประเมินว่ำสำมำรถท ำงำนได้  
ตำมทีอ่อกแบบไว้สอดคล้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ภำยใต้เง่ือนไขกำรปฏิบัติงำนจริง 

4 

10.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้ำนปัญญำประดิษฐ์เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดขององค์กร 

3 
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PDOM05 – AI Ethics in Portfolio Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM05 –AI Ethics in Portfolio Management 
Description 
กำรบริหำรจัดกำรพอร์ตโฟลิโอด้ำนกำรลงทุนขององค์กรโดยค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอด้ำนกำรลงทุนขององค์กร โดยค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM05.01 เฝ้ำติดตำมและปรับปรุงพอร์ตโฟลโิอใน
กำรลงทุนด้ำนปญัญำประดิษฐ์ใหส้อดคล้องกับจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ ์

1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ท ำกำรประเมินด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในพอร์ตโฟลิโอด้ำนกำรลงทุนของ
องค์กร  

Activities Maturity Level 
1.ทบทวนพอร์ตโฟลิโอด้ำนกำรลงทุนขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

3 

2 .พัฒนำตั ว ช้ี วั ดด้ ำนจริ ยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เพื่ อ ใ ช้ ในกำรประ เมินพอร์ตโฟลิ โอ  
โดยให้ผู้เช่ียวชำญในแขนงที่จะน ำผลิตภัณฑ์และบริกำรไปใช้งำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด 

4 

3.น ำตั ว ช้ีวัดด้ ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์มำใ ช้ ในกำรประเมินและปรับปรุ งพอร์ต 
โฟลิโอด้ำนกำรลงทุนขององค์กร 

4 

4.สื่ อสำรและรับฟังควำมคิด เห็นของผู้มีส่วนได้ เสียเพื่ อประเมินและปรับปรุ งพอร์ต 
โฟลิโอที่และตัวช้ีวัดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์อย่ำงต่อเนื่อง 

5 
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PDOM06 – AI Ethics in Human Resources Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM06 –AI Ethics in Human Resources Management 
Description 
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อกำรวิจัย กำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์ตั้งแต่ขั้นตอนกำร
วำงแผนก ำลังคน กำรจัดหำ กำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ กำรประเมินกำรท ำงำน และกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรภำยนอก 
ที่ค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  
Purpose 
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM06.01 จัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
วิจัย ออกแบบ พัฒนำและทดสอบปัญญำประดิษฐ์ให้มี
พื้นหลังที่หลำกหลำย 
PDOM06.02 พัฒนำควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถ
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ให้กับบุคลำกร 
PDOM06.03 ประเมินผลกำรท ำงำนโดยใช้ทักษะและ
ควำมสำมำรถด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบ 
PDOM06.04 ก ำหนดกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ไว้ในข้อตกลงว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำร
ภำยนอก (Outsource) 

1. สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ออกแบบ 
พัฒนำและทดสอบปัญญำประดิษฐ์ที่มีประวัติพื้นหลังที่
หลำกหลำยสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย 

2. จ ำนวนบุคลำกรที่มีควำมรู้  ทักษะและควำมสำมำรถ 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3. ผลกำรประเมินโดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนว่ำ 
สอดคลัองกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

4. ผลกำรประเมินผู้ ให้บริกำรภำยนอกโดยพิจำรณำจำก 
ผลกำรปฏิบัติงำนว่ำสอดคลัองกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

Activities Maturity Level 
1.ประเมินควำมหลำกหลำยของเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำและ
ทดสอบปัญญำประดิษฐ์ว่ำมีควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยของผลิตภัณฑ์และบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ ในกรณีที่ยังไม่หลำกหลำยเพียงพอ ให้ด ำเนินกำรจัดหำให้เพียงพอ 

3 

2.ประเมินช่องว่ำง (Gap analysis) ของทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ของบุคลำกร โดยเปรียบเทียบกับหลักกำรและแนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
ขององค์กร 

2 

3.สร้ำงและส่งเสริมให้เกิดกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ โดยให้กำรอบรม
ควำมรู้และทักษะ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยจัดเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบและเทคโนโลยีให้พร้อมใช้งำน 

3 

4.ประเมินทักษะและควำมสำมำรถที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของเจ้ำหน้ำที่ 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4 

5.ระบุข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในสัญญำจ้ำงผู้ให้บริกำรภำยนอก 
(Outsource) 

2 

6.ตรวจสอบผู้ ให้บริกำรภำยนอกให้ด ำ เนินกำรสอดคล้องกับข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ตำมสัญญำจ้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4 
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PDOM07 – Stakeholder Relationships Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM07 –Stakeholder Relationships Management 
Description 
กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ด้วยควำมโปร่งใสเพื่อสร้ำงให้เกิดควำม
เชื่อถือซึ่งกันและกัน และน ำไปสู่กำรบรรลุถึงเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภำยใต้กรอบจริยธรรม   
Purpose 
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะ และพฤติกรรมที่ถูกต้องอันน ำไปสู่กำรปรับปรุงผลลัพธ์ เพิ่มควำมเช่ือมั่น และควำม
เชื่อถือซึ่งกันและกันในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรกับกำรน ำจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ไปปรับ
ใช้งำน 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM07.01 ศึกษำท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้มีส่วนได้ เสียของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM07.02 เช่ือมโยงกลยุทธ์ขององค์กรเข้ำกับควำม
ต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้มีส่วนไดเ้สยี
ของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์  
PDOM07.03 ระบุโครงกำรใหม่ ๆ ท่ีสำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ได้  
PDOM07.04 จัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรกับผู้
ที่มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM07. 05  ป รั บ ป รุ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร
ปัญญำประดิษฐ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ของผู้มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

1. จ ำนวนควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

2. จ ำนวนโครงกำรใหม่ ๆ ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้มีส่วนได้ เสียของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ ์

3. ระดับควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

4. จ ำนวนผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ที่สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

Activities Maturity Level 
1.ระบุควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ 

2 

2.อธิบำยข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ขององค์กรให้ผู้มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์
รับทรำบและท ำควำมเข้ำใจ 

3 

3.จัดท ำข้อตกลงเพื่อยืนยันควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

4 

4.ระบุโครงกำรใหม่ ๆ ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
ของผู้มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

3 

5.ระบุผู้มีหน้ำที่จัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ เพื่อสื่อสำรควำมต้องกำร ข้อตกลง กำรตัดสินใจที่ส ำคัญ และรับข้อร้องเรียน  
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ต่ำง ๆ 

3 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM07 –Stakeholder Relationships Management 
6.ประเมินควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรมปัญหำประดิษฐ์ของผู้มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ 

4 

7.ผู้วิจัย ออกแบบ พัฒนำและผู้ให้บริกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ร่วมกันพัฒนำ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้มีส่วนได้เสียของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

5 
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PDOM08 – AI Ethics in Service Level Agreements  
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM08 – AI Ethics in Service Level Agreements 
Description 
กำรจัดกำรให้ข้อตกลงระดับบริกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรขององค์กรสอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
องค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  
Purpose 
เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อตกลงระดับบริกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรขององค์กรสอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM08.01 วิเครำะห์ควำมต้องกำรขององค์กรด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์เทียบกับข้อตกลงระดับบริกำร
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
PDOM08.02 จัดท ำรำยช่ือบริกำร (Service Catalog) 
ที่มีตัวเลือกระดับบริกำรที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของแต่ละ
กลุ่มเป้ำหมำย 
PDOM08.03 ก ำหนดและจัดเตรียมข้อตกลงระดับ
บริกำรของแต่ละตัวเลือกที่ก ำหนดไว้ในรำยช่ือบริกำร 
(Service Catalog) 
PDOM08.04 เฝ้ำติดตำมและรำยงำนผลกำรให้บริกำร 
PDOM08.05 ทบทวนและปรับปรุงข้อตกลงระดับ
บริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรระดับบริกำรที่
เปลี่ยนแปลง 

1. จ ำนวนควำมต้ อ งกำรของอ งค์ ก รด้ ำนจริ ย ธ ร รม
ปัญญำประดิษฐ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในข้อตกลงระดับบริกำรของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร 

2. จ ำนวนควำมหลำกหลำยของตัวเลือกระดับบริกำรของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

3. จ ำนวนควำมต้ อ งกำรของอ งค์ ก รด้ ำนจริ ย ธ ร รม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีได้รับกำรก ำหนดไว้ในข้อตกลงบริกำร 

4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำคิดเป็นร้อยละต่อ
ระดับบริกำรที่ส่งมอบ 

5. ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อตกลงระดับบริกำรกับควำม
ต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

Activities Maturity Level 
1.วิเครำะห์หำรำยกำรควำมต้องกำรที่ไม่สอดคล้องกันระหว่ำงควำมต้องกำรขององค์กร 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์กับระดับข้อตกลงบริกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำร 

2 

2.ปรับปรุงชุดบริกำร (Service Package) ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 

4 

3.จัดท ำรำยชื่อบริกำร (Service Catalog) ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์และตัวเลือกระดับบริกำรที่หลำกหลำยของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

2 

4.ทบทวนควำมสมบูรณ์และควำมครบถ้วนถูกต้องของระดับบริกำรและรำยช่ือบริกำร (Service 
Catalog) อย่ำงต่อเนื่อง 

3 

5.จัดท ำข้อตกลงบริกำรกับลูกค้ำ (Customer service agreement) ที่สอดคล้องกับรำยช่ือ
บริกำร (Service Catalog) โดยเฉพำะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

6.จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรและเอกสำรสัญญำกับผู้ให้บริกำรภำยนอกที่
สอดคล้องกับข้อตกลงบริกำรกับลูกค้ำ (Customer service agreement)  โดยเฉพำะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM08 – AI Ethics in Service Level Agreements 
7.เฝ้ำติดตำม ประเมินและจัดท ำรำยงำนผลกำรให้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบกับข้อตกลงบริกำรกับลูกค้ำ ในกรณีที่ตรวจพบควำมไม่
สอดคล้อง ควรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงบริกำรให้สอดคล้อง ถูกต้องและครบถ้วน 

4 
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PDOM09 – AI Ethics in Vendors Management  
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM09 – AI Ethics in Vendors Managements 
Description 
กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรของผู้ ให้บริกำร เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อปรับปรุงควำมสำมำรถและลดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริกำรในกำรสนับสนุนควำมต้องกำรขององค์กรด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM09. 01 ก ำ ห น ด เ ง่ื อ น ไ ข ด้ ำ น จ ริ ย ธ ร ร ม
ปัญญำประดิษฐ์ในสัญญำที่กระท ำกับผู้ ให้บริกำร  
พร้อมหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน 
PDOM09.02 จัดท ำเอกสำรใบค ำขอข้อเสนอ (Request 
for proposal) ที่ระบุถึงควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
PDOM09.03 เฝ้ำติดตำมผู้ให้บริกำรว่ำด ำเนินกำร
สอดคล้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่ระบุไว้ใน
สัญญำ 

1. จ ำนวนเง่ือนไขด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีกระท ำกับผู้ให้
บริกำร 

2. จ ำนวนหลักเกณฑ์กำรประเมินผู้ให้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3. จ ำนวนรำยกำรควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
ของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ระบุในเอกสำรใบค ำขอข้อเสนอ 
(Request for proposal) 

4. ผลกำรประเมินของผู้ให้บริกำรที่ด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนด
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีระบุไว้ในสัญญำ 

Activities Maturity Level 
1.จัดท ำเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในกำรประเมินผู้ให้บริกำร เพื่อระบุ
ไว้ในสัญญำที่กระท ำกับผู้ให้บริกำร 

4 

2.ทบทวนและจัดท ำเอกสำรใบค ำขอข้อเสนอ (Request for proposal) โดยให้แน่ใจว่ำได้มีกำร
ก ำหนดควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์อย่ำงชัดเจน พร้อมเง่ือนไข  
ในกำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรที่สอดคล้องกับข้อก ำหนดดังกล่ำว 

2 

3.ก ำหนดรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์และระดับบริกำรไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญำที่สำมำรถบังคับใช้ตำมกฎหมำย  

3 

4.ทบทวนกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของผู้ให้บริกำร 3 
5.ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเฝ้ำระวังและด ำเนินกำรเฝ้ำระวังเพื่อป้องกันมิให้ผู้ให้บริกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 

4 

6.จัดท ำรำยงำนและประเมินผลกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรตำมข้อก ำหนด 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อแจ้งให้ผู้ให้บริกำรรับทรำบ
และด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 

5 
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PDOM10 – AI Ethics in Quality Management  
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM10 – AI Ethics in Quality Managements 
Description 
กำรก ำหนดและสื่อสำรควำมต้องกำรด้ำนคุณภำพของกระบวนกำรทำงธุรกิจต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร  
Purpose 
เพื่อให้คุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส่งมอบสอดคล้องกับควำมต้องกำรจริยธรรมขององค์กรด้ำนปัญญำประดิษฐ์และ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM10.01 พัฒนำและบ ำรุ งรักษำระบบบริหำร
จัดกำรคุณภำพที่ท ำให้กระบวนกำรทำงธุรกิจและ
เทคโนโลยีสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 
PDOM10.02 บูรณำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพเข้ำไป
เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์
และบริกำร 
PDOM10.03 ทบทวน ควบคุม เฝ้ำระวัง ติดตำม และ
ปรับปรุงคุณภำพด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร 

1. ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพและควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของ
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

2. จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่
มีกำรระบุเรื่องควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3. รำยกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส่งมอบที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กรและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

Activities Maturity Level 
1.ก ำหนดหลักเกณฑ์และควำมต้องกำรคุณภำพด้ำนจริยธรรมประดิษฐ์ในกระบวนกำรทำงธุรกิจ
และเทคโนโลยี โดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กรและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

3 

2.กำรจัดกำรคุณภำพเข้ำไปเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์และบริกำร 3 
3.วำงแผนและด ำเนินกำรทบทวนคุณภำพด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในกระบวนกำรท ำงำน
ต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์และบริกำร 

3 

4.ก ำหนดหลักเกณฑ์ทำงคุณภำพด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เพื่อใช้ในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำมกำร
ท ำงำนต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำง ๆ  

4 

5.ทบทวนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ตำมหลักเกณฑ์
ทำงคุณภำพด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่ก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4 

6.รำยงำนผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

5 
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PDOM11 – AI Ethics Impact Assessment  
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM11 – AI Ethics Impact Assessment 
Description 
กำรระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร  
Purpose 
เพื่อบูรณำกำรกำรประเมินผลกระทบด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กรเข้ำกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM11.01 ระบุ เก็บรวบรวมข้อมูลกรณีควำมเสี่ยง
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ วิเครำะห์และประเมิน
ควำมเสี่ยงขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM11.02  จั ด ก ำ รคว ำม เ สี่ ย ง ด้ ำ นจ ริ ย ธ ร รม
ปัญญำประดิษฐ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
PDOM11.03 สื่อสำรข้อมูลสถำนะควำมเสี่ ยงด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
PDOM11.04 ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ที่ส ำคัญเพื่อจ ำกัดระดับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น 

1. จ ำนวนกรณีควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีระบุได้ 
2. จ ำนวนข้อเสนอโครงกำรที่ช่วยลดหรือจัดกำรควำมเสี่ยง  

เหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อรำยงำนผลกำร

จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
4. จ ำนวนควำมเสี่ยงที่ยังคงอยู่ (Residual list) ภำยหลังจำก

จัดกำรควำมเสี่ยง 

Activities Maturity Level 
1.ก ำหนดวิธีกำรในกำรเก็บรวบรวม วิ เครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 

2 

2.ด ำ เนินกำรระบุข้อมูลควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์จำกสภำพแวดล้อม 
ในกำรปฏิบัติงำนท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร 

2 

3.ส ำรวจและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสูญเสียด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีเคยเกิดขึ้นจำก
แหล่งข้อมูลภำยนอกองค์กร และระบุข้อมูลควำมเสี่ยงที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือเป็นควำมเสี่ยง 
ที่อำจเกิดขึ้นได้ในองค์กร 

4 

4.ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ ควำมน่ำจะเป็น และเกณฑ์กำรยอมรับควำมเสี่ยง
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 

5.เปรียบเทียบควำมเสี่ยงที่สำมำรถระบุได้กับหลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ ควำมน่ำจะเป็น 
และเกณฑ์กำรยอมรับควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เพื่อระบุควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ 

3 

6.ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ พร้อมก ำหนดทำงเลือก  
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยกำรวิเครำะห์ต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับขององค์กร 

4 

7.สื่อสำรผลกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงให้ผู้อำจได้รับผลกระทบด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ได้รับทรำบ 

3 

8.ก ำหนดข้อเสนอโครงกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ โดยพิจำรณำทำงเลือก
ที่เหมำะสมทั้งในแง่ของต้นทุน ประโยชน์และผลกระทบจำกควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้น 

3 

9.ก ำหนดแผนในกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่ส ำคัญ 3 
10.เปรียบเทียบเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นกับเกณฑ์กำรยอมรับ
ควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

4 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM11 – AI Ethics Impact Assessment 
11.วิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหำสำเหตุ 
ของปัญหำ (Root cause) 

4 

12.สื่อสำรสำเหตุของปัญหำและควำมต้องกำรเพิ่มเติมในกำรตอบสนองและปรับปรุงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงต่อเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจได้รับ
ทรำบเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรและแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

5 
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PDOM12 – AI Security and Privacy Management  
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM12 – AI Information Security and Privacy Management 
Description 
กำรก ำหนด ปฏิบัติกำร และเฝ้ำระวังระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระบ
ปัญญำประดิษฐ์  
Purpose 
เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ผิดปรกติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลใน
ระบบปัญญำประดิษฐ์ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM12.01 พัฒนำและบ ำรุ งรักษำระบบบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM12.02 ก ำหนดและบริหำรจัดกำรแผนจัดกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM12.03 เฝ้ำระวังและทบทวนระบบบริหำรจัดกำร
ควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลใน
ระบบปัญญำประดิษฐ์ 

1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อระบบบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ในระบบปัญญำประดิษฐ์ 

2. จ ำนวนเหตุกำรณ์ผิดปรกติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและ
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ท่ีเกิดจำก
กำรไม่ปฏิบัติตำมแผน 

3. จ ำนวนครั้งที่มีกำรทบทวนระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ปลอดภั ยและควำมเป็ นส่ วนตั วของข้ อมู ลในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ 

Activities Maturity Level 
1.ก ำหนดขอบเขตของระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล  
ในระบบปัญญำประดิษฐ์ 

2 

2.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

3.ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย
และควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ 

2 

4.น ำระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลใน ระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ไปใช้ในองค์กร 

2 

5.สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบถึงวัตถุประสงค์เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของระบบ 3 
6.จัดท ำและบ ำรุงรักษำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่ วนตัว 
ของข้อมูลที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 

7.พัฒนำโครงกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและ  
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ 

3 

8.ก ำหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภำพของโครงกำรเพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ 

4 

9.ทบทวนและตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ว่ำสอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM12 – AI Information Security and Privacy Management 
10.จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและ
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลในะบบปัญญำประดิษฐ์ และน ำไปใช้ปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

5 
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PDOM13 – AI Ethics Data Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM13 – AI Ethics Data Management  
Description 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลขององค์กรให้สอดคลัองกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 
Purpose 
เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM13.01 ก ำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรและปรับปรุง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบปัญญำประดิษฐ์ให้สอดคล้อง
กับต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM13.02 ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ใ นก ำ รพัฒนำและ
บ ำรุงรักษำคุณภำพของข้อมูลให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM13.03 ประเมินคุณภำพของข้อมูลในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์เปรียบเทียบกับควำมต้องกำรของ
องค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM13.04 เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลใน
ระบบปัญญำประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับข้อก ำหนดทำง
กฎหมำย 
PDOM13.05 ส ำรองและทดสอบกู้คืนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับระบบปัญญำประดิษฐ์เพื่อลดควำมเสี่ยงของข้อมูลที่
จะเสียหำยหรือสูญหำย 

1. ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในวิธีกำรบรืหำรจัดกำรและ
ปรับปรุงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในระบบปัญญำประดิษฐ์ ให้
สอดคล้ องกั บต้ อ งกำรขององค์ กรด้ ำนจริ ย ธร รม
ปัญญำประดิษฐ์ 

2. ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ
และบ ำรุงรักษำคุณภำพของข้อมูลกับควำมต้องกำรของ
องค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3. ผลกำรประเมินคุณภำพของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์
เปรียบเทียบกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 

4. จ ำนวนของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 

5. ประสิทธิภำพของกำรกู้คืนข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับระบบ
ปัญญำประดิษฐ์คิดเป็นอัตรำร้อยละ 

Activities Maturity Level 
1.ก ำหนดขอบเขตของวิธีกำรบริหำรจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบปัญญำประดิษฐ์
ให้สอดคล้องกับต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

2.พัฒนำวิธีกำรบริหำรจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบปัญญำประดิษฐ์ให้สอดคล้อง
กับต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

3.ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบปัญญำประดิษฐ์  
ให้สอดคล้องกับต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

4.น ำวิธีกำรบริหำรจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบปัญญำประดิษฐ์ไปใช้ในองค์กร 2 
5.สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบถึงวัตถุประสงค์เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของวิธีกำรบริหำร
จัดกำรและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบปัญญำประดิษฐ์ 

3 

6.ก ำหนดตัวช้ีวัดในกำรประเมินประสิทธิภำพของวิธีกำรบริหำรจัดกำรและปรับปรุงข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องในระบบปัญญำประดิษฐ์ 

4 

7.ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกลยุทธในกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำคุณภำพ 
ของข้อมูลให้สอดคล้องกับวิธีกำรบริหำรจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์  

3 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM13 – AI Ethics Data Management  
8.น ำกลยุทธในกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำคุณภำพของข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ 

3 

9.ประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำคุณภำพของข้อมูล  
กับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

4 

10.ประเมินและจัดท ำรำยงำนคุณภำพของข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์เปรียบเทียบกับ 
ควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4 

11.เก็บรวบรวมผลสะท้อนกลับ (Feedback) ด้ำนคุณภำพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ปัญญำประดิษฐ์จำกผู้มีส่วนได้เสีย 

4 

12.ปรับปรุงกลยุทธในกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำคุณภำพของข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 5 
13.ก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรในกำรจัดกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 
ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 

2 

14.ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรในกำรจัดกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 

3 

15.ก ำหนดแผนและกระบวนกำรในกำรส ำรองและทดสอบกำรกู้คืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของ
ระบบปัญญำประดิษฐ์ 

2 

16.ส ำรองข้อมูลและทดสอบกำรกู้คืนข้อมูลตำมแผนและกระบวนกำรในกำรส ำรองและทดสอบ
กำรกู้คืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 

2 
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PDOM14 – AI Ethics in Program and Project Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM14 – AI Ethics in Program and Project Management  
Description 
กำรจัดกำรโครงกำรกำรลงทุนขององค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อให้โครงกำรที่ส่งมอบสำมำรถสร้ำงคุณค่ำและลดควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ตำมที่องค์กรต้องกำรได้ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM14.01 ปฏิบั ติ ต ำมแนวทำง ในกำรบริ ห ำร
โครงกำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์โดยค ำนึงถึง
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM14.02 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของ
โครงกำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM14.03 จัดกำรคุณภำพของโครงกำรพัฒนำระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดกำร
คุณภำพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM14.04 ระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่มีต่อโครงกำร
พัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์ในข้ันตอนกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงของโครงกำร 

1. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์ที่ค ำนึ งถึง
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2. จ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำรพัฒนำ
ระบบปัญญำประดิษฐ์ 

3. จ ำนวนกำรส่งมอบโครงกำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์
สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 

4. รำยกำรควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่มีต่อ
โครงกำรพฒันำระบบปัญญำประดิษฐ ์

Activities Maturity Level 
1.บริหำรโครงกำรควรค ำนึงถึง กำรบริหำรจัดกำรด้ำนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์โดยรวม  
ผู้ที่มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยง กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว  
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมหลำกหลำยของทีมงำน 

2 

2.ระบุ วิเครำะห์ควำมสนใจและควำมต้องกำร ผลกระทบ ควำมกังวล และสร้ำงควำมมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกตลอดวัฏจักรของโครงกำร 

3 

3.ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในกำรมีส่วนร่วม โดยเคำรพต่อ 
กำรเปิดเผยวัตถุประสงค์ โครงกำร เหตุผลกำรตัดสินใจของปัญญำประดิษฐ์  ชุดข้อมูล 
ควำมสำมำรถ ข้อจ ำกัด อัลกอริทึมที่ใช้งำน กระบวนกำรท ำงำน และควำม น่ำเช่ือถือ  
ของปัญญำประดิษฐ์อย่ำงโปร่งใส โดยไม่ละเมิดควำมเป็นส่วนตัวและ ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

4 

4.ระบุกิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพเพื่อสนับสนุนกำรรับรองระบบปัญญำประดิษฐ์ที่พัฒนำขึ้น
ตำมแผนด ำเนินงำนโครงกำร โดยกิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ ประกอบด้วยกิจกรรมด้ำนกำร
ควบคุมภำยใน และกำรท ำให้แน่ใจว่ำควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว 
ควำมต้องกำรด้ำนควำมเป็นธรรม และควำมต้องกำรด้ำนควำมน่ำเช่ือถือของระบบ มีอยู่ในระบบจริง 

3 

5.ก ำหนดควำมต้องกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรส่งมอบโครงกำรโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 
โดยค ำนึงถึงกำรตรวจสอบด้ำนควำมเอนเอียงและกำรให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์อย่ำงปลอดภัย 

4 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM14 – AI Ethics in Program and Project Management  
6.ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโครงกำร ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และด ำเนินกำร 
ตำมแผน โดยให้แน่ใจว่ำมีกระบวนกำรกำรระบุ วิเครำะห์ ประเมิน จัดกำรปัญหำกำรเอนเอียง 
ตอบสนอง บรรเทำ เฝ้ำระวัง และควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมเป็นส่วนตัว 
และกำรเอนเอียงไปสู่ควำมไม่เป็นธรรม 

3 
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PDOM15 – AI Ethics in Project Scope Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM15 – AI Ethics in Project Scope Management 
Description 
กำรระบุและวิเครำะห์ขอบเขตควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรก่อนด ำเนินกำรพัฒนำหรือจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้แน่ใจ
ว่ำควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ โดยพิจำรณำแนวทำงต่ำงๆ 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
Purpose 
เพ่ือท ำให้ผลิตภัณฑ์และบริกำรสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM15.01 ก ำหนดและรักษำควำมต้องกำรทำง
เทคนิคและควำมต้องกำรทำงธุรกิจของผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรปัญญำประดิษฐ์  โดยค ำนึ งถึ งจริ ยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM15.02 วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้อง
ของควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรกับกลยุทธ์
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM15.03 ศึกษำควำมเป็นไปได้ด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ และระบุขอบเขตควำมต้องกำรของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรก่อนด ำเนินกำรพัฒนำหรือจัดซื้อ
จัดจ้ำง 
PDOM15.04 ขออนุมัติขอบเขตควำมต้องกำรของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับ
ผลกระทบ 

1.อัตรำร้อยละของควำมต้องกำรของผลิตภณัฑ์และบริกำรที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ ์
2.อัตรำร้อยละของควำมสอดคล้องของควำมต้องกำรของ
ผลิตภณัฑ์และบริกำรกับกลยุทธ์ดำ้นจริยธรรมปญัญำประดิษฐ ์
3.อัตรำร้อยละของควำมเป็นไปไดด้้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
ของผลิตภณัฑ์และบริกำร 
4.อัตรำร้อยละของผู้มสี่วนได้เสียทีอ่นุมัติขอบเขตควำมต้องกำร
ของผลิตภณัฑ์และบริกำร 

Activities Maturity Level 
1.ระบุและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์  
โดยค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ท้ังในด้ำนควำมต้องกำรทำงเทคนิคและควำมต้องกำร 
ทำงธุรกิจจำกผู้มีส่วนได้เสีย 

2 

2.วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้องของควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรเปรียบเทียบ
กับกลยุทธ์ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ ประกอบด้วย ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันและ  
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ควำมสอดคล้องกับจริยธรรมและกฎหมำยสำกล ควำมโปร่งใสและภำระ
ควำมรับผิดชอบ ควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย 
ครอบคลุม เป็นธรรม และควำมน่ำเชื่อถือ  

3 

3.ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร ระบุและทบทวนทำงเลือกต่ำงๆ  
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร และพิจำรณำเลือกทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุดร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสีย พร้อมระบุขอบเขตควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรส ำหรับทำงเลือกนั้น 

4 

4.ขออนุมัติขอบเขตควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
หลักเท่ำท่ีจ ำเป็น 

3 

5.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริกำรในแต่ละช่วงของกำรพัฒนำ ว่ำยังคงสอดคล้องกับขอบเขตควำม
ต้องกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ได้รับกำรอนุมัติตลอดกระบวนกำร 

4 
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PDOM16 – AI Ethics Solution Development 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM16 – AI Ethics Solution Development 
Description 
กำรออกแบบ พัฒนำ ทดสอบ จัดซื้อจัดจ้ำง และวำงแผนบ ำรุงรักษำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในกระบวนกำรออกแบบ พัฒนำ ทดสอบ จัดซื้อจัดจ้ำง วำงแผน
บ ำรุงรักษำ ในผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส่งมอบ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM16 .01 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริ กำร ใน
ภำพรวม และรำยละเอียดขององค์ประกอบต่ำงๆ 
รวมถึงกำรพัฒนำองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 
PDOM16.02 เตรียมกำรและด ำเนินกำรทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
PDOM16.03 จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำร
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
PDOM16 .04 พัฒนำและด ำ เนินกำรบ ำรุ งรั กษำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
PDOM16.05 ระบุผลิตภัณฑ์และบริกำรที่พัฒนำขึ้นใน
พอร์ตโฟลิโอ 

1.อัตรำร้อยละของผู้มสี่วนได้เสียทีม่ีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
และอนุมัติแบบผลิตภณัฑ์และบรกิำร 
2.อัตรำร้อยละของควำมผิดพลำดด้ำนฟังก์ชันท่ีเกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีตรวจพบ 
3.ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อกระบวนกำร
จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของผลิตภณัฑ์และบริกำร 
4.ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อกระบวนกำร
บ ำรุงรักษำของผลติภณัฑ์และบริกำร 
5.อัตรำร้อยและของผลิตภณัฑ์และบริกำรที่พัฒนำขึ้นท่ีมีกำร
ก ำหนดระดับบริกำรที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรมปญัญำประดิษฐ์ใน
พอร์ตโฟลโิอ 

Activities Maturity Level 
1.ก ำหนดคุณสมบัติในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรกิำรจำกขอบเขตควำมต้องกำรของผลิตภณัฑ์
และบริกำรที่ระบุไว้ โดยค ำนึงถึงดังนี้ 
- ควรออกแบบ พัฒนำและน ำปัญญำประดิษฐ์ไปใช้งำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กับมนษุย์
โดยรวม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
- ควรออกแบบ และพัฒน ำ ให้ ปัญญำประดิษฐ์ สำมำรถปรั บ เปลี่ ยนกำรท ำ ง ำนได้ 
ตำมสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ เพื่อเอือ้ประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
- ควรใช้หลักกำรออกแบบและน ำไปใช้งำนท่ีให้มนุษย์เป็นศูนย์กลำง (Human Centric) และคงไว้
ซึ่งสิทธ์ิให้มนุษย์เป็นผู้เลือกตัดสินใจ 
- ควรออกแบบปญัญำประดิษฐ์ให้สำมำรถส่งต่อกำรด ำเนินกำรและกำรตัดสินใจไปยังมนุษย์ได้ 
- ควรออกแบบปัญญำประดิษฐ์ ให้มนุษย์สำมำรถเข้ำแทรกแซงกระบวนกำรตัดสินใจ 
ของปัญญำประดิษฐ์ และคงไว้ซึ่งอิสรภำพของมนุษย์ในกำรเลือกตัดสินใจที่จะไม่ใช้ผลลัพธ์ที่เกิด
จำกค ำแนะน ำของปัญญำประดิษฐ์ โดยมีกลไกในกำรอนุญำตให้มนุษย์สำมำรถเข้ำแทรกแซง
ปัญญำประดิษฐ์ อำทิ 
       ▪ ควำมสำมำรถท่ีมนุษย์จะเข้ำแทรกแซงในทุกๆ ขั้นตอนกำรตัดสินใจของปัญญำประดิษฐ์ 
       ▪ ควำมสำมำรถที่มนุษย์จะเข้ำแทรกแซงในระหว่ำงขั้นตอนกำรออกแบบปัญญำประดิษฐ์ 
และเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติงำนของระบบ 

3 
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       ▪ ควำมสำมำรถของมนุษย์ในกำรตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดของปัญญำประดิษฐ์   
และสำมำรถตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใช้งำนระบบในสถำนะกำรณ์ต่ำง ๆ รวมถึงควำมสำมำรถใน
กำรปรับระดับในกำรตัดสินใจระหว่ำงใช้งำน หรือควำมสำมำรถในกำรครอบง ำกำรตัดสินใจของ
ปัญญำประดิษฐ์ 
- ควรออกแบบให้ปัญญำประดิษฐ์มีควำมสำมำรถในกำรสืบย้อนกลับ (Traceability) ได้จำก 
Audit log สำมำรถเฝ้ำระวัง ตรวจสอบควำมผิดปกติ  และวินิจฉัยปัญหำควำมล้มเหลว 
(Diagnosability) ได้ ทั้งในส่วนของที่มำและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ชุดข้อมูล อัลกอริทึมและ
กระบวนกำรตัดสินใจของปัญญำประดิษฐ์ที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบที่ส ำคัญกับผู้ใช้งำนได้  
โดยแนวทำงปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรสืบย้อนกลับ ประกอบด้วย 
       ▪ กำรบันทึกข้ อมู ลและกิ จกรรมที่ เ กิ ดขึ้ นระหว่ ำ งกำรวิ จั ย  ออกแบบ พัฒนำ  
และกำรให้บริกำรตำมล ำดับเวลำของเหตุกำรณ์ (Audit trail) 
       ▪ ข้อมูลชุดกำรสอนปัญญำประดิษฐ์ วิธีกำรในกำรเก็บรวบรวม และปรับแก้ กำรเคลื่อนย้ำย
ข้อมูล ผลกำรตรวจวัดควำมแม่นย ำของปัญญำประดิษฐ์ตลอดช่วงเวลำที่ด ำเนินกำร 
       ▪ โมเดลที่ใช้ออกแบบและอัลกอริทึมท่ีเลือกใช้  
       ▪ กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม (Code) และผู้ที่ท ำกำรเปลี่ยนแปลง 
- ควรออกแบบ พัฒนำและให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์ ให้มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง โดยสร้ำงให้
ปัญญำประดิษฐ์มีกลไกกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยและป้องกันระบบจำกภัยคุกคำมและกำรใช้
งำนที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจกระทบต่อข้อมูลที่ ส ำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคล จริยธรรม ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
- กำรออกแบบที่ค ำนึงถึงควำมเป็นส่วนตัวโดยปริยำย (Privacy-by-design and by-default) 
และสอดคล้องกับกฎหมำย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- ควรออกแบบและพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ให้มีกลไกกำรป้องกันควำมครบถ้วน ถูกต้อง (Integrity) 
ของข้อมูลชุดกำรสอนระบบ โดยสำมำรถแยกและก ำจัดข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ออกจำกข้อมูลปกติ
แต่มีจ ำนวนน้อยได้ 
- ควรออกแบบและพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ ให้มีกลไกในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง  และแจ้งเตือน 
ถึงภัยคุกคำม รวมถึงควำมสำมำรถในกำรติดตำม แก้ไขปัญหำ และกลับคืนสู่สภำวะปกติได้
ภำยหลังจำกกำรถูกโจมตีโดยภัยคุกคำม (Resilience to attack) 
- ควรออกแบบและพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ ให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้แผนส ำรองเพื่อกู้คืนระบบ
จำกปัญหำต่ำงๆ (Fallback plan) โดยมีกลไกในกำรเพิกถอนข้อมูลและบริกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
สิทธิ์และประโยชน์ของผู้ใช้งำนจะไม่ถูกละเมิด รวมถึงไม่สร้ำงผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
- ควรออกแบบปัญญำประดิษฐ์ให้มีทำงเลือกที่หลำกหลำยให้กับผู้ใช้งำนในกำรด ำเนินกำร 
เพื่อบรรลุถึงเป้ำหมำย 
- ควรออกแบบและพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ให้มีควำมสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และน่ำเช่ือถือ  มีควำม
แม่นยำ (Accuracy) ในกำรตัดสินใจ กำรคำดกำรณ์ และให้ค ำแนะน ำบนพื้นฐำนของข้อมูลและ
โมเดล สำมำรถสร้ำงผลลัพธ์ที่สำมำรถเช่ือถือได้และสร้ำงใหม่ได้เมื่อต้องกำร (Reliability and 
Reproducibility) และมีควำมเป็นมิตรต่อกำรผู้ใช้งำน (Usability) 
2.ผู้ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ ควรมีคุณสมบัติที่เหมำะสมและ
ประสบกำรณ์ที่เพียงพอในกำรออกแบบ และควรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรออกแบบ

2 
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อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ออกแบบสำมำรถใช้งำนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 
รวมถึงมีควำมมั่นคงปลอดภัยเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมต่ำง ๆ ที่เกิดอำจขึ้น 
3.สมำชิกในกลุ่มผู้ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ ควรมีประวัติพื้นหลัง
ที่หลำกหลำย เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรมขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ 

2 

4.ควรให้ผู้เช่ียวชำญในแขนงทีจ่ะน ำปัญญำประดิษฐ์ไปใช้งำน รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ มีส่วนร่วม
ในขั้นตอนกำรออกแบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ที่อำจส่งผล
กระทบต่อมนุษย์ 

2 

5.ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่อำจได้รับผลกระทบจำกควำมเอนเอียงและไม่ธรรมของปัญญำประดิษฐ์  
ควรมีส่วนร่วมในขั้นตอนของกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบ 

2 

6.ก ำหนดแผนและวิธีกำรในกำรประกันคุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 
ด ำเนินกำรในกำรทดสอบผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ตำมแผน 

3 

7.สร้ำงสภำพแวดล้อมและวิธีกำรที่ ใ ช้ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ที่มี  
ควำมใกล้เคียงกับสภำพแวดล้อมจริง 

3 

8.ด ำเนินกำรทดสอบตำมแผนและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำงๆ ของระบบปัญญำประดิษฐ์ร่วมกับกระบวนกำรทำงธุรกิจและทดสอบ
ควำมต้องกำรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ อำทิ ควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมเป็นส่วนตัว  
ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย ครอบคลุม เป็นธรรม และควำมน่ำเชื่อถือของระบบ 

2 

9.บันทึกผลกำรทดสอบและสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียตำมแผนและวิธีกำรทดสอบที่ก ำหนดไว้ 2 
10.ประเมินผลกระทบของค ำร้องขอกำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ โดยพิจำรณำผลกระทบในด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  อำทิ ควำมมั่นคง
ปลอดภัย ควำมเป็นส่วนตัว ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย ครอบคลุม เป็นธรรม และควำมน่ำเชื่อถือ
ของระบบ 

3 

11.เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เฝ้ำติดตำมทบทวนและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้แน่ใจว่ำผลลัพธ์ของกำรเปลี่ยนแปลงมีควำมโปร่งใส ผู้มีส่วนได้เสียและเจ้ำของกระบวนกำร
ทำงธุรกิจสำมำรถเข้ำใจและยอมรับโด้  

3 

12.พัฒนำและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำองค์ประกอบต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์
ตำมแผน ซึ่งรวมถึงกำรทบทวนควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริกำรกับควำมต้องกำร 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ อำทิ กำรประเมินช่องโหว่ กำรประเมินผลกระทบด้ำนควำม 
เป็นส่วนตัว กำรประเมินผลกระทบจำกควำมเอนเอียงและควำมไม่เป็นธรรมของปัญญำประดิษฐ์ 
ตรวจสอบและแก้ไขปัญญำประดิษฐ์ที่ให้ผลลัพธ์กำรตัดสินใจที่เอนเอียงที่ไม่ได้ออกแบบไว้  
(Non-operational bias) ซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกกำรที่ปัญญำประดิษฐ์เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนและ
กระบวนกำรที่แตกต่ำงกัน และกำรตั้งสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับผู้ ใช้งำนปัญญำประดิษฐ์   
ทีไ่ม่ถูกต้อง เป็นต้น 

3 

13.ก ำหนดระดับบริกำรของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ที่พัฒนำขึ้นในพอร์ตโฟลิโอ  
โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมเป็นส่วนตัว ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย ครอบคลุม  
เป็นธรรม ควำมน่ำเช่ือถือของระบบ ควำมสอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง และ
ควำมโปร่งใส เพื่อให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

3 
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PDOM17 – AI Ethics in Change Management  
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM17 – AI Ethics in Change Management  
Description 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเปลี่ยนแปลง โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพ่ือลดผลกระทบด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM17.01 ประเมิน จัดล ำดับควำมส ำคญัและให้กำร
อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงระบบปัญญำประดิษฐ ์
PDOM17.02 กำรจัดกำรกำรเปลีย่นแปลงแบบฉุกเฉิน 
 

1.อัตรำร้อยละของค ำร้องขอเปลีย่นแปลงของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรปญัญำประดิษฐ์ท่ีไม่ประสบควำมส ำเร็จซึ่งเกดิจำก
ประเมินจริยธรรมปัญญำประดิษฐไ์ม่เพียงพอ 
2.จ ำนวนกำรเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินที่ไม่ได้มีกำรประเมินผล
กระทบด้ำนจริยธรรมปญัญำประดิษฐ์ 

Activities Maturity Level 
1.จัดล ำดับค ำร้องขอกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ โดยค ำนึงถึงกฎหมำย
และจริยธรรม 

2 

2.วำงแผนและประเมินค ำร้องขอกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ทั้งหมด 
โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงด้ำนควำมสอดคล้องกับ
กฎหมำย จริยธรรม มำตรฐำนสำกล ควำมโปร่งใส ภำระควำมรับผิดชอบ ควำมมั่นคงปลอดภัย 
ควำมเป็นส่วนตัว ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย ครอบคลุม เป็นธรรม และควำมน่ำเชื่อถือของระบบ 

3 

3.ท ำกำรประเมินด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงฉุกเฉิน 2 
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PDOM18 – AI Ethics in Project Transition Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM18 – AI Ethics in Project Transition Management 
Description 
กำรวำงแผน จัดเตรียมระบบและข้อมูล กำรตรวจรับ เตรียมน ำผลิตภัณฑ์และบริกำรไปใช้งำน กำรประชำสัมพันธ์ กำร
สนับสนุนกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และบริกำรให้เบื้องต้น กำรทบทวนหลังน ำไปใช้งำน โดยค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อให้แน่ใจว่ำกระบวนกำรเตรียมกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่น ำไปใช้งำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กร
ด้ำนจริยธรรมประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM18.01 กำรก ำหนดแผนกำรน ำผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรปัญญำประดิษฐ์ ไปใ ช้ งำน และปรับปรุ ง
กระบวนกำรทำงธุรกิจ ระบบ และข้อมูล เพื่อผนวก
ผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์รวมเข้ำกับระบบที่
มีอยู่เดิม 
PDOM18 .02 กำรวำงแผนทดสอบเพื่ อตรวจรับ  
กำรจัด เตรี ยมสภำพแวดล้อม เพื่ อทดสอบ และ
ด ำเนินกำรทดสอบผลิตภณัฑ์และบริกำรปัญญำประดษิฐ ์
PDOM18.03 ประชำสัมพันธ์และทบทวนผลิตภัณฑแ์ละ
บริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

1.จ ำนวนผู้มสี่วนไดเ้สียที่อนุมตัิแผนกำรน ำผลิตภัณฑ์และ
บริกำรปญัญำประดิษฐไ์ปใช้งำน 
2.จ ำนวนกรณีทดสอบ (Test Case) ด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ ์
3.ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจดำ้นจริยธรรมปญัญำประดิษฐ์
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลติภณัฑ์และบริกำรปญัญำประดิษฐ ์

Activities Maturity Level 
1.ระบุและจัดท ำเอกสำรกระบวนกำรกู้คืนและน ำระบบกลับสู่สถำนะเดิม หำกพบว่ำ  
กำรน ำผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ไปใช้งำนแล้วเกิดผลกระทบด้ำนจริยธรรม 

2 

2.ทบทวนควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในกำรน ำผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์
ไปใช้งำน 

3 

3.ขออนุมัติแผนกำรน ำผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ไปใช้งำนจำกผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับ
ผลกระทบด้ำนจริยธรรม 

3 

4.วำงแผนกำรเก็บรักษำและถ่ำยโอนข้อมูล (Convert) ในระบบปัญญำประดิษฐ์ โดยค ำนึงถึง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 

3 

5.พิจำรณำจัดท ำแผนกำรทดสอบที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย 
ครอบคลุม เป็นธรรม และควำมน่ำเช่ือถือของระบบ โดยควรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่จะได้รับผลกระทบจำกจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

6. ผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ควรมีประวัติพื้นหลังที่หลำกหลำย และควร
ได้รับค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญในแขนงที่จะน ำปัญญำประดิษฐ์ไปใช้งำน เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงใน
กำรเกิดควำมไม่ธรรมขึ้นกับระบบ และควรให้ผู้พิกำรหรือผู้มีภำวะทุพพลภำพได้ร่วมทดสอบ
วัตถุประสงค์ กระบวนกำร ท ำงำน กระบวนกำรตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ได้จำกปัญญำประดิษฐ์  
ว่ำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญของผู้ใช้งำนที่เป็นผู้พิกำร  
หรือผู้มีภำวะทุพพลภำพได ้

2 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM18 – AI Ethics in Project Transition Management 
7.ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวที่ใช้ในกำรทดสอบจำกกำรถูกเปิดเผย เข้ำถึง  
และท ำลำยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมถึงกำรเก็บรักษำ กำรส่งและโอนข้อมูลกับหน่วยงำน
ภำยนอกให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

3 

8.ประเมินและทดสอบโดยใช้ชุดข้อมูลในกำรสอน ทดสอบ และพิสูจน์โมเดลที่แตกต่ำงกัน  
เพื่อให้ สำมำรถตรวจสอบพบควำมเอนเอียงของผลลัพธ์ที่อำจเกิดขึ้นได้ในแต่ละชุดข้อมูล  
และสำมำรถทดสอบกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นในอดีต (Unseen Data) ได้ 

2 

9.ประเมินและทดสอบควำมสำมำรถในกำรท ำซ้ ำของปัญญำประดิษฐ์ โดยตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
ว่ำตรงกันในทุกรอบท่ีท ำซ้ ำ 

2 

10.ประเมินและทดสอบโมเดลปัญญำประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับควำมเป็นพลวัตของเง่ือนไขและ
สภำวะแวดล้อมจริงและสภำพแวดล้อมโดยรอบเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้งำน และควรเฝ้ำระวัง 
ทบทวน และปรับปรุงโมเดลอย่ำงเหมำะสม 

2 

11.มีกระบวนกำรในกำรเก็บรักษำและท ำลำยผลกำรทดสอบ สื่อ และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมสอดคลัองกับกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล 

3 

12.รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของสภำพแวดล้อมที่ใช้ในกำรทดสอบ และมีมำตรกำรป้องกันกำร
ปฏิสัมพันธ์กับระบบที่ใช้งำนจริง 

3 

13.ควบคุมกำรตั้งค่ำเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ เพื่อให้ระบบคงไว้ซึ่งควำม
มั่นคงปลอดภัย ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย ครอบคลุม เป็นธรรม และควำมน่ำเชื่อถือของระบบ 

2 

14.ทบทวนผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์หลังจำกน ำไปใช้งำน โดยกำรระบุ ประเมินและ
จัดท ำรำยงำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบรรลุควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อลดควำมเสี่ยงหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 
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PDOM19 – AI Ethics Knowledge Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM19 – AI Ethics Knowledge Management 
Description 
กำรบ ำรุงรักษำองค์ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์  
Purpose 
เพื่อให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้สนับสนุนกระบวนกำรทำงธุรกิจและกำรตัดสินใจในกำรก ำกับ
ดูแลและบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM19.01 ระบุและจ ำแนกแหล่งที่มำของข้อมูล
ส ำหรับบริหำรผลิตภัณฑ์และบรกิำรปัญญำประดิษฐ์ของ
องค์กร 
PDOM19.02 กำรใ ช้และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM19.03 กำรประเมิน ปรับปรุง และน ำข้อมูลด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์ออก 

1.อัตรำร้อยละของข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนปญัญำประดิษฐ์ท่ีไดร้ับ
กำรรับรองโดยอำศัยหลักเกณฑด์้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
2.ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจขององค์ควำมรู้ด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์จำกผู้มสี่วนได้เสียซึ่งอำจได้รับผลกระทบจำก
ผลิตภณัฑ์และบริกำรปัญญำประดษิฐ์ 

Activities Maturity Level 
1.ก ำหนดเง่ือนไขในกำรตรวจสอบ (Validate) องค์ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์อย่ำงมีจริยธรรม 
โดยค ำนึงถึงควำมลับ ควำมครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ควำมหลำกหลำย ครอบคลุม  
ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและ
เก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 

4 

2.สร้ำงมุมมอง (View) ของชุดข้อมูลที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย 
และเผยแพร่องค์ควำมรู้ปัญญำประดิษฐ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงได้ตำมสิทธิ 
หน้ำท่ีและเงือ่นไขกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ท่ีมั่นคงปลอดภัย 

3 

3.สร้ ำงเอกสำรทำงเทคนิคเพื่ อแสดงรำยละเอียดกำรออกแบบ กระบวนกำรท ำ งำน  
และสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันในกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในหลำยมุมมอง เพื่อรองรับผู้ใช้งำนที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีแตกต่ำงกัน 

3 

4.ประเมินประโยชน์ขององค์ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์โดยผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ควำมรู้
ที่มีประโยชน์และน ำข้อมูลที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกจำกองค์ควำมรู้ขององค์กร 

4 
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PDOM20 – AI Ethics Configuration Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM20 – AI Ethics Configuration Management 
Description 
กำรก ำหนดและบ ำรุงรักษำค่ำเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ โดยค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพ่ือให้มีข้อมูลที่เพียงพอในกำรก ำหนดค่ำเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ โดยค ำนึงถึงจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM20.01 ก ำหนดและบ ำรุงรักษำ โมเดล ค่ำเริ่มต้น
พื้นฐำน (Baseline) และที่จัดเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์
และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM20.02 บ ำรุงรักษำและควบคุมองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ (Configuration 
item) 
PDOM20.03 จัดท ำรำยงำนสถำนะกำรเปลี่ยนแปลง
ขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM20.04 ทบทวนและตรวจสอบควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ของที่จัด เก็บข้อมูลกำรตั้ งค่ำ เริ่มต้นของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

1.อัตรำร้อยละของควำมสอดคล้องระหว่ำงค่ำเริม่ต้นของ
องค์ประกอบผลิตภณัฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์กับค่ำเริ่มต้น
พื้นฐำน (Baseline)  
2.อัตรำร้อยละของควำมถูกต้องแม่นย ำของสถำนะกำร
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบผลติภัณฑ์และบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์กับค่ำเริม่ต้นพ้ืนฐำน (Baseline) 
 

Activities Maturity Level 
1.สร้ำง ทบทวนและรับรอง (Agree) ค่ำเริ่มต้นพ้ืนฐำน (Configuration baseline) ของผลิตภัณฑ์
และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

3 

2.ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงและทบทวนควำมถูกต้อง แม่นย ำ  ครบถ้วน สมบูรณ์   
ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ (Configuration item) เปรียบเทียบ
กับค่ำเริ่มต้นพ้ืนฐำน (Configuration baseline) ของผลิตภัณฑ์และบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 

3 

3.ระบุและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้ งค่ำองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับอนุญำตหรือท่ีไม่สอดคล้องกับค่ำเริ่มต้นพ้ืนฐำน 

3 
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PDOM21 – AI Ethics Operation Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM21 – AI Ethics Operation Management 
Description 
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้บริกำรโดยค ำนึงถึงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อกำรให้บริกำรขององค์กรสอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM21.01 ด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์ให้มีควำมน่ำเช่ือถือ  
PDOM21.02 เฝ้ำติดตำมเหตุกำรณ์ละเมิดจริยธรรมที่
เ กิ ด ขึ้ น ในกำ รปฏิ บั ติ ง ำน เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำ ร ร ะ บ บ
ปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM21.03 ป้องกันสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของ
ระบบปัญญำประดิษฐ์จำกภัยคุกคำม 

1.จ ำนวนเหตุกำรณล์ะเมิดจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้น
จำกกำรให้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์ที่บกพร่อง 
2.อัตรำร้อยละของระบบปญัญำประดิษฐ์ท่ีได้รับกำรเฝ้ำตดิตำม
เหตุกำรณล์ะเมิดจริยธรรมที่เกิดขึน้ในกำรปฏิบัติงำน 
3.จ ำนวนเหตุกำรณภ์ัยคุกคำมต่อสภำพแวดล้อมทำงภำยภำพ
ของระบบปัญญำประดิษฐ ์

Activities Maturity Level 
1.ส่งมอบผลลัพธ์ของกำรใช้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์ โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงปลอดภัย  
ควำมเป็นส่วนตัว ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย ครอบคลุม เป็นธรรม และน่ำเชื่อถือ 

3 

2.ควรมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง บันทึกและตรวจสอบกำรท ำงำนของปัญญำประดษิฐ์ เพื่อช่วยในกำร
ตรวจสอบและท ำควำมเข้ำใจผลลัพธ์และประสิทธิภำพของปัญญำประดิษฐ์ 

3 

3.เฝ้ำระวังและแจ้งเตือนเหตุกำรณ์และปัญหำกำรละเมิดจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำร
ระบบปัญญำประดิษฐ์ และด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อปรับปรุงควำมน่ำเช่ือถือของกำร
ปฏิบัติงำน 

5 

4.ระบุควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมเป็นส่วนตัว ควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย 
ครอบคลุม เป็นธรรม และควำมน่ำเช่ือถือ ในกำรประมวลผลข้อมูลในสัญญำและข้อตกลงระดับ
บริกำรกับผู้ให้บริกำรภำยนอก 

3 

5.บูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์กับผู้ให้บริกำร
ภำยนอก โดยครอบคลุมถึงกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  
กำรบริหำรจัดกำรปัญญำกำรละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว กำรบริหำรจัดกำรควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย ครอบคลุม  
เป็นธรรม กำรบริหำรจัดกำรควำมน่ำเชื่อถือของระบบ เป็นต้น 

3 

6.ระบุและบ ำรุงรักษำรำยกำรและระดับกำรเฝ้ำระวังขององค์ประกอบระบบปัญญำประดิษฐ์ 
ที่จ ำเป็นในกำรเฝ้ำระวัง โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

3 

7.ก ำหนดเงื่อนไขในกำรระบุและบันทึกเหตุกำรณ์ละเมิดจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 3 
8.ระบุเหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่เกิดกับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของระบบปัญญำประดิษฐ์และ
วิธีกำรป้องกัน พร้อมทั้งด ำเนินกำรป้องกันเพื่อบรรเทำภัยคุกคำม และท ำกำรทดสอบระบบ
ป้องกันเพ่ือบรรเทำภัยคุกคำมอย่ำงสม่ ำเสมอ  

2 

9.เฝ้ำติดตำม รับมือภัยคุกคำม และจัดล ำดับกำรส ำคัญของเหตุกำรณ์ภัยพิบัติของสภำพแวดล้อม
ทำงภำยภำพของระบบปัญญำประดิษฐ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM21 – AI Ethics Operation Management 
10 .อบรมให้ควำมรู้ ทำงกฎหมำยและแนวทำงควำมปลอดภั ยต่ อ ชีวิ ตและสุ ขภำพ 
ในเชิงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

3 
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PDOM22 – AI Ethics Request and Incident Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM22 – AI Ethics Request and Incident Management 
Description 
กำรบริหำรจัดกำรค ำร้องขอและเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดกำรหยุดชะงักของกำรให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์ที่เกิดจำกกำรร้องขอและเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM22.01 ก ำหนดล ำดับช้ันควำมลับของค ำร้อง 
ขอและเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM22.02 บันทึก จ ำแนก และจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของค ำร้องขอและเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM22.03 ตรวจสอบ อนุมัติและด ำเนินกำรตำม 
ค ำร้องขอ 
PDOM22.04 สอบสวน วินิจฉัย มอบหมำย แก้ไขและ 
กู้ คื นระบบจำกเหตุ กำรณ์ละ เมิดด้ ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM22.05 ติดตำมสถำนะและจัดท ำรำยงำนค ำร้อง
ขอและเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

1.จ ำนวนค ำร้องขอและเหตุกำรณ์ละเมิ ดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ที่ ได้รับกำรบันทึก จ ำแนก และจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ 
2.อัตรำร้อยละของค ำร้องขอที่ได้รับกำรด ำเนินกำรส ำเร็จได้ตำม
ข้อตกลงระดับบริกำรที่ระบุ 
3.จ ำนวนของเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
ที่ได้รับกำรแก้ไขส ำเร็จได้ตำมข้อตกลงระดับบริกำรที่ระบุ 
4 . ผ ล ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม พึ ง พอ ใ จ จ ำ ก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ร ะ บ บ
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีส่งค ำร้องขอ 

Activities Maturity Level 
1.ควรมีช่องทำงกำรรับผลสะท้อนกลับ (Feedback) รวมถึงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องขอให้ทบทวน
กำรตัดสินใจที่เกิดจำกระบบ (Decision Review) ที่ง่ำยและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรระบบ
ปัญญำประดิษฐ์สำมำรถแจ้งปัญหำของปัญญำประดิษฐ์ที่ตรวจสอบพบ ส่งค ำร้องและ 
ให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ได้ง่ำย 

3 

2.ก ำหนดล ำดับช้ันควำมลับ ควำมส ำคัญ กระบวนกำรและเง่ือนไขในกำรยกระดับควำมส ำคัญ 
ของค ำร้องขอและเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมประดิษฐ์ 

3 

3.ด ำเนินกำรบันทึก จ ำแนก จัดล ำดับควำมส ำคัญ และด ำเนินกำรตอบสนอง ค ำร้องขอ 
และเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ โดยพิจำรณำจำกผลกระทบของผู้ใช้บริกำร
ระบบปัญญำประดิษฐ์และองค์กร กฎหมำยและมำตรฐำนสำกล 

2 

4.คัดเลือกรและด ำเนินกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ รวมถึงกู้คืนระบบ
ปัญญำประดิษฐ์หำกมีควำมจ ำเป็น 

2 

5.ประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ ก่อนด ำเนินกำรปิดรำยกำรปัญหำ 

2 

6.จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรค ำร้องขอและเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ เพื่อส่งให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

3 

7.วิเครำะห์รูปแบบ ประเภทเหตุกำรณ์ และแนวโน้มของค ำร้องขอและเหตุกำรณ์ละเมิด 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เพื่อน ำไปใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

5 
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PDOM23 – AI Ethics Problem Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM23 – AI Ethics Problem Management 
Description 
กำรระบุ จ ำแนกปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำ และแนวทำงป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีเคยเกิดขึ้นแล้ว 
Purpose 
เพื่อเพ่ิมควำมพร้อมใช้ระดับบริกำร เพิ่มระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยกำรลดปัญหำด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM23.01 ระบุ จ ำแนกปัญหำ สอบสวนและวินิจฉัย
ปัญหำกำรละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM23.02 ระบุ สร้ำงและบันทึกวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
ใน ฐ ำ น ข้ อ มู ล  ( Known Error Database)  ปั ญ หำ 
กำรละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM2 3 . 03 ร ะ บุ แ ล ะแ ก้ ไ ขปั ญหำกำ รละ เ มิ ด 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์อย่ำงยั่งยืน 
PDOM23.04 กำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรละเมิด 
ด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์เชิงรุก 

1.อัตรำร้อยละของปัญหำที่ได้รับกำรระบุ จ ำแนก สอบสวน 
และวินิจฉัย 
2.ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในกำรระบุ
สำเหตุของปัญหำ กำรสร้ำงและบันทึกวิธีกำรแก้ไขปัญหำใน
ฐำนข้อมูล และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
3.อัตรำร้อยละของจ ำนวนเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีเกิดซ้ ำ 

Activities Maturity Level 
1.ระบุ จ ำแนก สอบสวน วินิจฉัย และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำกำรละเมิดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์  อำทิ ปัญหำด้ำนควำมโปร่งใส ควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมเป็นส่วนตัว  
ควำมเอนเอียง ควำมไม่เท่ำเทียม และควำมน่ำเชื่อถือของระบบ โดยพิจำรณำจำกผลกระทบของ
ผู้ใช้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์และองค์กร กฎหมำยและมำตรฐำนสำกล  

2 

2.ประเมิน จัดล ำดับควำมส ำคัญของวิธีกำรแก้ไขปัญหำในฐำนข้อมูล โดยพิจำรณำและวิเครำะห์
จำกต้นทุน ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์และองค์กร 

3 

3.แจ้งผู้ใช้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์ท่ีได้รับผลกระทบถึงสถำนะของปัญหำอย่ำงเหมำะสม 2 
4.เฝ้ำติดตำมผลกระทบของปัญหำกำรละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์อย่ำงต่อเนื่อง 4 
5.ระบุและด ำเนินกำรตำมแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์  
อย่ำงยั่งยืน 

3 
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PDOM24 – AI Ethics in Business Continuity Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM24 – AI Ethics in Business Continuity Management 
Description 
กำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจในกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ละเมิดที่ร้ำยแรงด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อให้แน่ใจว่ำธุรกิจสำมำรถด ำเนินงำนได้ในภำวะที่เกิดเหตุกำรณ์ละเมิดที่ร้ำยแรงด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM24.01 ก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ ขอบเขต
ด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
PDOM24.02 บ ำรุงรักษำควำมสำมำรถในกำรกลับคืนสู่
สภำวะปกติทำงธุรกิจ (Business resilience) 
PDOM24.03 พัฒนำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
PDOM24.04 ทบทวนหรือทดสอบ และปรับปรุงแผน
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
PDOM24.05 ให้กำรอบรมผู้ที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ
กระบวนกำร หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในแผนควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
PDOM24.06 ประเมินประสิทธิภำพของแผนควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

1.จ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ที่ เข้ำร่วมก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
2.จ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ที่เข้ำร่วมประเมินผลกระทบทำงธุรกิจด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
3.จ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีเข้ำร่วมพัฒนำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
4.ควำมถี่ของกำรทดสอบหรือทบทวนและปรับปรุงแผนควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
5.อัตรำร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรตำมแผนควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ที่มีทักษะและควำมเช่ียวชำญที่เหมำะสมและ
เป็นปัจจุบัน 
6.ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

Activities Maturity Level 
1.ระบุกระบวนกำรทำงธุรกิจ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กระบวนกำรสนับสนุนและระบบสำรสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริกำรของระบบปัญญำประดิษฐ์ท่ีส ำคัญหรือจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

2 

2.ระบุผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ และร่วมกันก ำหนด
นโยบำย วัตถุประสงค์ ขอบเขตด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

2 

3.ระบุเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีท ำให้เกิดกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจที่ส ำคัญ 
และประเมินผลกระทบที่เกิดจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

2 

4.ก ำหนดระยะเวลำที่ยอมรับได้ในกำรกู้คืนกระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบสนับสนุน  
ด้ำนสำรสนเทศของระบบปัญญำประดิษฐ์ 

2 

5.ประเมินโอกำสที่ภัยคุกคำมจะท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
พร้อมระบุมำตรกำรในกำรลดโอกำสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

3 

6.ระบุกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีอำจส่งผลต่อกำรหยุดชะงักของกำรให้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์ 

3 

7.พัฒนำและบ ำรุงรักษำแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจระบบปัญญำประดิษฐ์และ
แผนกำรกู้คืนกระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบสนับสนุนด้ำนสำรสนเทศของระบบปัญญำประดิษฐ์

2 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM24 – AI Ethics in Business Continuity Management 
จำกภัยพิบัติ โดยก ำหนดขั้นตอนกำรรับมือต่อเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ภำระควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ผู้ให้บริกำรภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
และทรัพยำกรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร 
8.เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจระบบปัญญำประดิษฐ์และแผนกำรกู้คืน
กระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบสนับสนุนด้ำนสำรสนเทศของระบบปัญญำประดิษฐ์จำกภัยพิบัติ
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมเป็นส่วนตัว และควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงข้อมูลแผนดังกล่ำว เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมแผนได้ 

3 

9.ก ำหนดวัตถุประสงค์ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลำและกิจกรรม ในกำร
ทบทวนหรือทดสอบแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจระบบปัญญำประดิษฐ์และ
แผนกำรกู้คืนกระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบสนับสนุนด้ำนสำรสนเทศของระบบปัญญำประดิษฐ์
จำกภัยพิบัติ และด ำเนินกำรทดสอบตำมแผน 

3 

10.ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจระบบปัญญำประดิษฐ์และ
แผนกำรกู้คืนกระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบสนับสนุนด้ำนสำรสนเทศของระบบปัญญำประดิษฐ์
จำกภัยพิบัติภำยหลังกำรทดสอบ 

5 

11.จัดท ำแผนกำรอบรมเพื่อท ำควำมเข้ำใจแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ระบบ
ปัญญำประดิษฐ์และแผนกำรกู้คืนกระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบสนับสนุนด้ำนสำรสนเทศของ
ระบบปัญญำประดิษฐ์จำกภัยพิบัติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจำรณำถึงควำมถี่ วิธีกำรให้กำรอบรม
เพื่อสร้ำงทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมแผน 

3 

12.เฝ้ำติดตำมทักษะและควำมเช่ียวชำญของผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม เพื่อประเมินทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผน 

4 

13.ประเมินประสิทธิภำพและจุดบกพร่องของแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจระบบ
ปัญญำประดิษฐ์และแผนกำรกู้คืนกระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบสนับสนุนด้ำนสำรสนเทศของ
ระบบปัญญำประดิษฐ์จำกภัยพิบัติ  ภำยหลังกำรเกิดเหตุกำรณ์ละเมิดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ที่อำจส่งผลต่อกำรหยุดชะงักของกำรให้บริกำรระบบปัญญำประดิษฐ์ เพื่อน ำไป
ปรับปรุงต่อไป 

5 
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PDOM25 – Managing AI Security and Privacy Services  
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM25 – Managing AI Security and Privacy Services 
Description 
กำรป้องกันข้อมูลที่ส ำคัญขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและควำม
เป็นส่วนตัวอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ สอดคล้องนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและควำมเป็นส่วนตัว
ขององค์กร 
Purpose 
เพื่อลดผลกระทบทำงธุรกิจที่เกิดขึ้นจำกช่องโหว่และเหตุกำรณ์ผิดปกติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและควำมเป็น
ส่วนตัว 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM25.01 กำรป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์  
PDOM25.02 กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยและ
ควำมเป็นส่ วนตั วของเครือข่ ำยสื่ อสำรในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM25.03 กำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM25.04 กำรจัดกำรกำรระบุและกำรยืนยันตัวตน
ของผู้ใช้งำนระบบปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM25.05 กำ รจั ด ก ำ ร เ รื่ อ ง ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ร ะบ บ
ปัญญำประดิษฐ์ทำงกำยภำพ 
PDOM25.06 กำรจัดกำรเอกสำรที่มีข้อมูลอ่อนไหวและ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM25.07 กำ รจั ด ก ำ ร ช่ อ ง โหว่ แ ล ะ เ ฝ้ ำ ร ะวั ง
เหตุกำรณ์ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและ
เหตุกำรณ์ละเมิดควำมเป็นส่วนตัวในโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของระบบปัญญำประดิษฐ์  

1.จ ำนวนกำรโจมตีของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่ตรวจพบ 
2.จ ำนวนเหตุกำรณ์ภัยคุกคำมและเหตุกำรณ์ละเมิดควำมเป็น
ส่วนตัวของเครือข่ำยสื่อสำรในระบบปัญญำประดิษฐ์ 
3.จ ำนวนเหตุกำรณ์ภัยคุกคำมและเหตุกำรณ์ละเมิดควำมเป็น
ส่วนตัวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบปัญญำประดิษฐ์ 
4.จ ำนวนเหตุกำรณ์ภัยคุกคำมและเหตุกำรณ์ละเมิดควำมเป็น
ส่วนตัวท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงโดยมิชอบ 
5.จ ำนวนเหตุกำรณ์ภัยคุกคำมและเหตุกำรณ์ละเมิดควำมเป็น
ส่วนตัวท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพ 
6.จ ำนวนเอกสำรที่มีข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ถูกเข้ำถึงโดยมิชอบ 
7.จ ำนวนช่องโหว่ที่ตรวจพบระหว่ำงกำรทดสอบระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ 
 

Activities Maturity Level 
1.ติดตั้งโปรแกรมหรือเครื่องมือป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในระบบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประมวลผลบริกำรปัญญำประดิษฐ์ทั้งหมด และตั้งค่ำให้ปรับปรุงฐำนข้อมูลให้ทันสมัยแบบ
อัตโนมัติ พร้อมคัดกรองข้อมูลจรำจรเครือข่ำย (Network traffic) เพื่อป้องกันโปรแกรม 
ไม่พึงประสงค์ 

2 

2.ให้กำรอบรมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต  
อย่ำงปลอดภัยและมีควำมเป็นส่วนตัว 

3 

3.ทบทวนและประเมินข่ำวภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและเหตุกำรณ์ละเมิดควำมเป็น
ส่วนตัวต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4 

4.อนุญำตเฉพำะอุปกรณ์ที่ ได้รับสิทธิ เท่ำนั้นในกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยสื่อสำรของระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ 

2 

5.ใช้อุปกรณ์ อำทิ ไฟร์วอลและอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคำม และระบบตรวจสอบและป้องกันกำร
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมข้อมูลจรำจรเครือข่ำย 

2 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM25 – Managing AI Security and Privacy Services 
6.อนุญำตให้ใช้งำนโปรโตคอลสื่อสำรที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงองค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ของระบบปัญญำประดิษฐ์เท่ำนั้น 

2 

7.ตั้งค่ำอุปกรณ์เครือข่ำยในระบบปัญญำประดิษฐ์ให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมเป็นส่วนตัว
ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรตั้งค่ำที่ดีและได้รับกำรยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล 

2 

8.เข้ำรหัสข้อมูลระหว่ำงกำรรับส่งในเครือข่ำย ให้สอดคล้องกับล ำดับช้ันควำมลับของข้อมูลต่ำงๆ  3 
9.ก ำหนดและบ ำรุงรักษำนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของเครือข่ำย 
ในระบบปัญญำประดิษฐ์ ให้สอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 

3 

10.ด ำเนินกำรทดสอบเจำะระบบและทบทวนกำรตั้ งค่ำด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและ 
ควำมเป็นส่วนตัวของระบบปัญญำประดิษฐ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4 

11.ตั้งค่ำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบปฏิบัติกำร เข้ำรหัสพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ควบคุมกำร
เช่ือมต่อระยะไกล กำรตั้งค่ำเครือข่ำย คัดกรองข้อมูลจรำจรเครือข่ำย และป้องกันภัยคุกคำมทำง
กำยภำพ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ 

3 

12.ด ำเนินกำรท ำลำยหรือจ ำหน่ำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่ำงมั่นคงปลอดภัย ให้สอดคล้องกับ
แนวทำงและมำตรฐำนสำกล 

2 

13.จัดกำรสิทธิในกำรเข้ำถึงและกำรเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ใช้งำนระบบปัญญำประดิษฐ์  
ให้สอดคล้องกับหน้ำที่และนโบบำยควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวขององค์กร  
โดยค ำนึงถึงหลักกำรให้สิทธิตำมควำมจ ำเป็น (Least privilege) หลักกำรกำรแบ่งแยกภำระหนำ้ที่
เพื่อป้องกันเหตุกำรณ์ผิดปกติ (Segregation of duty)  

3 

14.ยืนยันตัวบุคคลก่อนกำรเข้ำถึงระบบปัญญำประดิษฐ์ โดยใช้กำรยืนยันตัวตนแบบหลำยปัจจัย 3 
15.เก็บรักษำข้อมูลรำยละเอียดกำรเข้ำถึงข้อมูล (Access to information log) ในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ ให้สอดคล้องกับล ำดับช้ันควำมลับและกฎหมำยที่ต้องปฏิบัติตำม 

4 

16.ทบทวนบัญชีรำยชื่อและสิทธิในระบบปัญญำประดิษฐ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 4 
17.ควบคุม จัดกำรและจ ำกัดสิทธิ ยืนยันตัวตน เฝ้ำระวังติดตำม และบันทึกบุคคลที่เข้ำถึง  
สถำนท่ีตั้งระบบประมวลผลปัญญำประดิษฐ์ 

3 

18.อบรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำยภำพของสถำนที่ในระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3 

19.ก ำหนดกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรกับเอกสำรที่มีข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์ ตั้งแต่กำรสร้ำง รวบรวมและจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ  
ลบและท ำลำยตำมวัฏจักรของเอกสำร โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลในเอกสำร โดยอำศัยวิธีกำรเข้ำรหัสข้อมูลเป็นพื้นฐำน  

2 

20.ก ำหนดวิธีกำรป้องกันและควบคุมสิทธิในกำรเข้ำถึงเอกสำรที่มีข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญำประดิษฐ์และอุปกรณ์น ำออกเอกสำร เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่อง
ถ่ำยเอกสำร โดยใช้หลักกำรให้สิทธิตำมควำมจ ำเป็น (Least privilege) 

3 

21.ทดสอบช่องโหว่ขององค์ประกอบต่ำง ๆ และทบทวนบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ (Event log)  
ของระบบปัญญำประดิษฐ์อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เห็นถึงเหตุกำรณ์ผิดปกติด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยและเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

2 

22.แจ้งเหตุกำรณ์ผิดปกติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำคัญ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเมื่อตรวจสอบพบควำมผิดปกติ 

2 



 89 

Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM25 – Managing AI Security and Privacy Services 
23.จัดเก็บบันทึกเหตุกำรณ์ผิดปกติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูล 
ส่วนบุคคล และรักษำไว้ตลอดช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม โดยสอดคล้องกับกฎหมำยและข้อก ำหนด
ที่ต้องปฏิบัติ 

3 
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PDOM26 – AI Ethics Process Controls 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM26– AI Ethics Process Controls 
Description 
กำรก ำหนดและบ ำรุงรักษำแนวทำงกำรควบคุมกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริกำรปัญญำประดิษฐ์ให้มีจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อให้แน่ใจว่ำกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริกำรปัญญำประดิษฐ์สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM26.01 ก ำหนดและควบคุมกิจกรรมในกำร
ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ท ำ ง ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ก ำ ร
ปัญญำประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
องค์กรด้ำนจริยธรรมประดิษฐ์ 
PDOM26.02 จัดกำรหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและสิทธิใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM26.03 จัดกำรข้อผิดพลำดและข้อยกเว้นของ
กระบวนกำรทำงธุรกิจของบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM26.04 สร้ำงควำมสำมำรถในกำรสืบย้อนกลับ
และภำระควำมรับผิดชอบของเหตุกำรณ์ผิดปกติด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยและเหตุกำรณ์ละเมิดควำมเป็น
ส่วนตัวของระบบปัญญำประดิษฐ์ 

1. อัตรำร้อยละของกำรควบคุมกระบวนกำรทำงธุรกิจของ
บริกำรปัญญำประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำน
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ขององค์กร 
2.อัตรำร้อยละของหน้ำที่ในกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ที่มีกำรจัดสรรสิทธิในกำรเข้ำถึงอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม 
3.จ ำนวนข้อผิดพลำดในกำรประมวลผลข้อมูลที่ได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
4.จ ำนวนของเหตุกำรณ์ผิดปกติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและ
เหตุกำรณ์ละเมิดควำมเป็นส่วนตัวของระบบปัญญำประดิษฐ์ ซึ่ง
สำมำรถสืบย้อนไปยังต้นเหตุของปัญหำได้ 
 

Activities Maturity Level 
1.ระบุและจัดล ำดับควำมส ำคัญชองกิจกรรมกำรควบคุมกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กรด้ำนจริยธรรมประดิษฐ์และควำมเสี่ยง 

2 

2.ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในกำรควบคุมกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริกำรปัญญำประดิษฐ์ 3 
3.เฝ้ำติดตำมกิจกรรมในกำรควบคุมกระบวนกำรเพื่อระบุและด ำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 5 
4.ยืนยันตัวตนและพิสูจน์สิทธิของผู้จัดท ำธุรกรรม พร้อมแบ่งแยกหน้ำที่ของผู้จัดท ำธุรกรรม  
และผู้อนุมัติในกำรให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

2 

5.ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของธุรกรรมในกำรให้บริกำรปัญญำประดิษฐ์ 3 
6.ส่งมอบผลลัพธ์ของบริกำรปัญญำประดิษฐ์  โดยมีกำรป้องกันมิให้ผลลัพธ์ของบริกำร
ปัญญำประดิษฐ์ถูกส่งไปถึงบุคคลที่ไม่มีสิทธิ 

3 

7.ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบ สิทธิ และระดับกำรตัดสินใจต่อกิจกรรมและธุรกรรมในกระบวนกำร
ทำงธุรกิจของบริกำรปัญญำประดิษฐ์ โดยค ำนึงถึงบทบำทหน้ำท่ีที่ได้รับอนุมัติและควำมจ ำเป็นเพือ่
กำรปฏิบัติงำน 

2 

8.ควบคุมกำรใช้สิทธิพิเศษในกำรดูแลระบบเพื่อป้องกันกำรใช้งำนโดยมิชอบ 3 
9.ทบทวนควำมถูกต้องของกำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงระบบปัญญำประดิษฐ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
และทบทวนข้อมูล กิจกรรม และกระบวนกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำ และกำร
ให้บริกำร หลังจำกผู้ใช้งำนน ำปัญญำประดิษฐ์ไปใช้งำนเรียบร้อยแล้ว 

4 

10.ทบทวน วินิจฉัย แก้ไข ข้อผิดพลำดและข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นในระบบปัญญำประดิษฐ์  2 
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Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM26– AI Ethics Process Controls 
11.เก็บรักษำหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรทบทวน วินิจฉัย แก้ไข ข้อผิดพลำดและข้อยกเว้นที่เกิดขึ้น
ในระบบปัญญำประดิษฐ์ และประเมินวิธีกำรในกำรระบุและจัดกำรข้อยกเว้น (Exceptions)  
ในกรณีที่กำรตัดสินใจหนึ่งๆ ไม่สำมำรถท ำซ้ ำได้ 

2 

12.รำยงำนข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรประมวลผลข้อมูลของระบบปัญญำประดิษฐ์  
เพื่อหำสำเหตุและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงที 

4 

13.เก็บรวบรวม ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ และก ำหนดวิธีกำรในกำรท ำลำย หลักฐำน
สนับสนุนต่ำง ๆ ของธุรกรรมในบริกำรปัญญำประดิษฐ์ ให้สอดคล้องกับกฎหมำยและนโยบำย  
ที่ต้องปฏิบัติตำม 

3 

14.ระบบปัญญำประดิษฐ์ควรมีควำมสำมำรถในกำรสืบย้อนกลับ (Traceability) ได้จำก Audit 
log สำมำรถเฝ้ำระวัง ตรวจสอบควำมผิดปกติ และวินิจฉัยปัญหำควำมล้มเหลว (Diagnosability) 
ทั้งในส่วนของที่มำ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ชุดข้อมูล อัลกอริทึม และกระบวนกำรตัดสินใจของ
ระบบปัญญำประดิษฐ์ที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบที่ส ำคัญกับผู้ใช้งำน โดยแนวทำงปฏิบัติเพื่อสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรสืบย้อนกลับ ประกอบด้วย  
-กำรบันทึกข้อมูลและกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำ และกำรให้บริกำร 
ตำมล ำดับเวลำของเหตุกำรณ์ (Audit trail) 
- ข้อมูลชุดกำรสอนระบบปัญญำประดิษฐ์ วิธีกำรในกำรเก็บรวบรวม และปรับแก้ กำรเคลื่อนย้ำย
ข้อมูล ผลกำรตรวจวัดควำมแม่นย ำของบริกำรปัญญำประดิษฐ์ตลอดช่วงเวลำที่ด ำเนินกำร 
- โมเดลที่ใช้ออกแบบและอัลกอรทึมท่ีเลือกใช้  
- กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม (Code) และผู้ที่ท ำกำรเปลี่ยนแปลง 
- กำรบันทึกกระแสข้อมูลที่ไหลเข้ำระบบท้ังหมดในช่วงเวลำที่มีกำรใช้งำนระบบปัญญำประดิษฐ์ 
- จัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรสืบย้อนในหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่เหมำะสม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกลดทอน
คุณภำพ หรือถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข และควรจัดเก็บไว้ตำมระยะเวลำที่สอดคล้องกับกฎหมำยหรือ 
ข้อก ำหนดในมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่น ำระบบปัญญำประดิษฐ์ไปใช้งำน 

3 
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PDOM27 – AI Ethics in Performance and Conformance Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM27 – AI Ethics in Performance and Conformance Management 
Description 
กำรเก็บรวบรวม ทวนสอบและประเมินองค์กรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนขององค์กรมีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ได้ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM27 .01 ก ำหนดวิ ธี ก ำ รและ เป้ ำหมำยกำร 
เฝ้ำติดตำมประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM27.02 เก็บรวบรวม วิเครำะห์ ประเมินและจัดท ำ
รำยงำนประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
PDOM27.03 ระบุแนวทำงและด ำ เนินกำรแก้ ไข
ข้อบกพร่องของประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำร
บรรลุเป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

1.อัตรำร้อยละของเป้ำหมำยและตัว ช้ีวัดด้ำนจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ที่ได้รับกำรอนุมัติโดยผู้มีส่วนได้เสียต่อจ ำนวน
เป้ำหมำยและตัวช้ีวัดทั้งหมด 
2.อัตรำร้อยละของกระบวนกำรของระบบปัญญำประดิษฐ์ 
ที่ถูกเฝ้ำติดตำม 
3.อัตรำร้อยละของกระบวนกำรของระบบปัญญำประดิษฐ์ 
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เ ป้ ำ หม ำยและตั ว ช้ี วั ด ด้ ำ นจ ริ ย ธร รม
ปัญญำประดิษฐ์ 
4.จ ำนวนกำรแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนกำรของระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีได้รับกำรด ำเนินกำร 

Activities Maturity Level 
1.ระบุผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิธีกำร เป้ำหมำย และตัวช้ีวัดในกำร 
เฝ้ำติดตำมประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 

2 

2.สอบทวนวิธีกำร เป้ำหมำย และตัวช้ีวัดในกำรเฝ้ำติดตำมประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำร
บรรลุเป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย ควำมต้องกำรขององค์กรหรือ
ทรัพยำกรที่ส ำคัญมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3 

3.เก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ ประเมินและ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ พร้อมจัดท ำรำยงำน 

2 

4.พิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไขพร้อมวิเครำะห์แนวโน้มของประสิทธิภำพและควำมสำมำรถ 
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ของกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 

5.เสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำอนุมัติและก ำหนดผู้รับผิดชอบ ติดตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไข  
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบ 

2 
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PDOM28 – AI Ethics Compliance Management 
Core : Researcher/Developer/Service Provider [Plan, Development, Operation, 
Measurement (PDOM)] 
Component Name : PDOM28 – AI Ethics Compliance Management 
Description 
กำรประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีองค์กรต้อง
ปฏิบัติตำมกับกระบวนกำรทำงธุรกิจขององค์กร 
Purpose 
เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรบริหำรงำนและกระบวนกำรทำงธุรกิจขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีองค์กรต้องปฏิบัติตำม 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
PDOM28.01 ระบุกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำ 
ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่องค์กรต้อง
ปฏิบัติตำม 
PDOM28.02 ตอบสนองต่อกฎหมำย กฎระเบียบ และ
สัญญำที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่องค์กร
ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเหมำะสม 
PDOM28.03 ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงกำร
บริหำรงำนและกระบวนกำรทำงธุรกิจขององค์กรให้
สอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่องค์กรต้อง
ปฏิบัติตำม 

1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ในผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรระบุกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำ 
ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีองค์กรต้องปฏิบัติตำม 
2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนต่อกำร
รับทรำบถึงกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่ตนเองต้องปฏิบัติตำม 
3. จ ำนวนของกระบวนกำรทำงธุรกิจที่ยืนยันว่ำได้ด ำเนินกำร
สอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่องค์กรต้องปฏิบัติตำม 
4. จ ำนวนกระบวนกำรทำงธุรกิจที่ได้รับกำรด ำเนินกำรแก้ไขให้
สอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่องค์กรต้องปฏิบัติตำมเรียบร้อยแล้ว 

Activities Maturity Level 
1.ระบุกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ที่องค์กร 
ต้องปฏิบัติตำม อำทิ ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ด้ำนควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบ ด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว ด้ำนควำมเท่ำเทียม หลำกหลำย ครอบคลุม และเป็นธรรม 
และท ำกำรประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับองค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3 

2.ทบทวนและจัดท ำสรุปรำยกำรข้อแตกต่ำง (Gap analysis)  ของนโยบำย มำตรฐำน 
กระบวนกำรทำงธุรกิจ เปรียบเทียบกับกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีองค์กรต้องปฏิบัติตำมพร้อมสื่อสำรให้ผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้องรับทรำบ 

3 

3.ปรับปรุงนโยบำย มำตรฐำน และกระบวนกำรทำงธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ 
และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ท่ีองค์กรต้องปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

5 

4.ด ำเนินกำรตรวจสอบ จัดท ำรำยงำนและเฝ้ำติดตำม ควำมสอดคล้องของนโยบำย มำตรฐำน 
และกระบวนกำรทำงธุรกิจกับกฎหมำย กฎระเบียบ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ท่ีองค์กรต้องปฏิบัติตำมโดยผู้ตรวจสอบอิสระทั้งภำยในและภำยนอก 

4 
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องคป์ระกอบที ่3 

Users [Aware Utilize Feedback] (AUF)] 

AUF01 – Educate and Raise AI Awareness 
AUF02 – Evaluate AI Reliability 
AUF03 – Understand User Accountability 
AUF04 – Provide Feedback 
AUF05 – Ensure Rules and Regulations Compliance 
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AUF01 – Educate and Raise AI Awareness 
Core : Users [Aware Utilize Feedback] (AUF)] 
Component Name : AUF01 – Educate and Raise AI Awareness 
Description 
ศึกษำและตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์ และวิธีกำรใช้ประโยชน์ 
Purpose 
กำรศึกษำควำมรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์ ประโยชน์ และผลกระทบ รวมถึงทักษะกำรใช้งำนและกำรท ำงำน
ร่วมงำนกับปัญญำประดิษฐ์ 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
AUF01.01 ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจควำมรู้พื้นฐำน
ปัญญำประดิษฐ์  

1. จ ำนวนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำดควำมตระหนักรู้
เกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์จ ำนวนจ ำนวน  
2. กำรขอควำมช่วยเหลือพ้ืนฐำน  
3. ประกำศนียบัตรที่ได้รับ  

Activities  Maturity Level  
1. ระบุองค์ควำมรู้พื้นฐำนปัญญำประดิษฐ์ที่จ ำเป็น  1 
2. ศึกษำและประเมินควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์  2 
3. วิเครำะห์จ ำนวนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำดควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์  3 
4. สอบประกำศนียบัตรควำมรู้พื้นฐำนปัญญำประดิษฐ์  4 
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AUF02 – Evaluate AI Reliability 
Core : Users [Aware Utilize Feedback] (AUF)] 
Component Name : AUF02 – Evaluate AI Reliability 
Description 
ตรวจสอบกำรตัดสินใจของปัญญำประดิษฐ์ ตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือ รับรู้ควำมสำมำรถและข้อจ ำกัดของปัญญำประดิษฐ์ 
ประเมินและเลือกใช้ปัญญำประดิษฐ์เพื่อตอบสนองเป้ำหมำยองค์กร 
Purpose 
เพื่อเข้ำใจกำรท ำงำน สำมำรถก ำหนดระดับควำมน่ำเช่ือถือของระบบได้เหมำะสม และตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของ
ปัญญำประดิษฐ์ก่อนน ำมำประยุกต์ใช้ในองค์กร 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
AUF02.01 ศึกษำและท ำควำม เข้ ำ ใจกำรท ำ ง ำน
ปัญญำประดิษฐ์  
AUF02.02 ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจวิธีกำรตรวจสอบ
ควำมน่ำเชื่อถือของปัญญำประดิษฐ์  
AUF02.03 ฝึกปฏิบัติกำรตรวจสอบน่ำเ ช่ือถือของ
ปัญญำประดิษฐ์  

1. ระดับควำมเข้ำใจกำรท ำงำนปัญญำประดิษฐ์  
2. ระดับควำมมั่นใจต่อควำมน่ำเชื่อถือของปัญญำประดิษฐ์  
3. จ ำนวนกำรขอตรวจสอบ/ร้องเรียนระบบท ำงำนไม่ถูกต้อง  

Activities Maturity Level 
1. ระบุองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรท ำงำนปัญญำประดิษฐ์  1 
2. ศึกษำและประเมินควำมเข้ำใจกำรท ำงำนปัญญำประดิษฐ์  2 
3. ศึกษำและเลือกวิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของปัญญำประดิษฐ์  2 
4. ประเมินระดับควำมมั่นใจต่อควำมน่ำเชื่อถือของปัญญำประดิษฐ์  3 
5. วิเครำะห์จ ำนวนกำรขอตรวจสอบ/ร้องเรียนระบบท ำงำนไม่ถูกต้อง  3 
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AUF03 – Understand User Accountability 
Core : Users [Aware Utilize Feedback] (AUF)] 
Component Name : AUF03 – Understand User Accountability 
Description 
รับรู้ภำระและควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ปัญญำประดิษฐ์  
Purpose  
เพื่อให้ผู้ใช้ทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตนเมื่อใช้งำนปัญญำประดิษฐ์  ทรำบถึงโอกำสกำรเกิดผลกระทบจำกกำรใช้งำน
ปัญญำประดิษฐ์ จ ำกัดขอบเขตผลกระทบไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้งำนปัญญำประดิษฐ์  
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
AUF03.01 ศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจภำระและควำม
รับผิดชอบเมื่อใช้งำนปัญญำประดษิฐ์  
AUF03.02 วิเครำะห์และระบโุอกำสกำรเกิดผลกระทบ
จำกกำรใช้งำนปัญญำประดิษฐ์  
AUF03.03 วิเครำะห์และระบุกำรจ ำกัดขอบเขต
ผลกระทบจำกกำรใช้งำนปัญญำประดิษฐ์  

1. ระดับควำมเข้ำใจภำระและควำมรับผดิชอบเมื่อใช้งำน
ปัญญำประดิษฐ์  
2. ควำมสำมำรถในกำรระบุโอกำสกำรเกดิผลกระทบและกำร
จ ำกัดขอบเขตผลกระทบจำกกำรใช้งำนปัญญำประดิษฐ์  
3. จ ำนวนปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนโดยขำดกำรรบัรู้ภำระ
ควำมรับผิดชอบ  

Activities Maturity Level 
1. ระบุองค์ควำมรู้ภำระและควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ปัญญำประดิษฐ์  1 
2. ศึกษำและประเมินระดับควำมเข้ำใจภำระและควำมรับผิดชอบเมื่อใช้งำนปัญญำประดิษฐ์  2 
3. อธิบำยกำรโอกำสกำรเกิดผลกระทบและกำรจ ำกัดขอบเขตผลกระทบจำกกำรใช้งำน
ปัญญำประดิษฐ์  

1 

4. วิเครำะห์และเลือกวิธีกำรจ ำกัดขอบเขตผลกระทบจำกกำรใช้งำนปัญญำประดิษฐ์  2 
5. วิเครำะห์จ ำนวนปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนโดยขำดกำรรับรู้ภำระควำมรับผิดชอบ  3 
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AUF04 – Provide Feedback 
Core : Users [Aware Utilize Feedback] (AUF)] 
Component Name : AUF04 – Provide Feedback 
Description 
รำยงำนผลสะท้อนกลับของปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อให้ผู้ให้บริกำร สำมำรถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรใช้งำน 
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
AUF04.01 ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น ผ ล ส ะ ท้ อ น ก ลั บ ข อ ง
ปัญญำประดิษฐ์  

1. จ ำนวนรำยงำนผลสะท้อนกลับ  
2. จ ำนวนรำยงำนผลสะท้อนกลับที่น ำไปปรับปรุ งระบ
ปัญญำประดิษฐ์ได้  

Activities Maturity Level 
1. ศึกษำนโยบำยกำรรับรำยงำนผลสะท้อนกลับของปัญญำประดิษฐ ์ 1 
2. ศึกษำช่องทำงกำรรำยงำนผลสะท้อนกลับของปัญญำประดิษฐ์  2 
3. วิเครำะหผ์ลกำรใช้งำนและรำยงำนผลสะท้อนกลับของปัญญำประดิษฐ์  2 
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AUF05 – Ensure Rules and Regulations Compliance 
Core : Users [Aware Utilize Feedback] (AUF)] 
Component Name : AUF05 – Ensure Rules and Regulations Compliance 
Description 
รับรู้และปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์ 
Purpose 
เพื่อให้งำนปัญญำประดิษฐ์ใช้งำนเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
A. Component : Process 
AI Ethics Practice Example Metrics 
AUF05.01 ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจตำมกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์  
AUF05.02 ปฏิบัติตำมตำมกฎหมำยและระ เบี ยบ 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์  

1. จ ำนวนอุบัติกำรณ์กำรละเมิดกฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์  
2. จ ำนวนคดีควำมกำรละเมิดกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับปัญญำประดิษฐ์  

Activities Maturity Level 
1. ระบุตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์  1 
2. ศึกษำกฎหมำยและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์  2 
3. วิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติกฎหมำยและระเบียบที่เกีย่วข้องกับปัญญำประดิษฐ์  2 
4. ตรวจสอบโอกำสกำรละเมิดกำรปฏิบัติกฎหมำยและระเบียบที่เกีย่วข้องกับปัญญำประดิษฐ์  3 
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อภธิานศพัท ์(Glossary) 
 

ปัญญาประดิษฐ์ หมำยถึง ศำสตร์ที่รวบรวมองค์ควำมรู้ในหลำยสำขำวิชำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ มำพัฒนำให้เครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์มีควำมชำญฉลำด 
สำมำรถคิด ค ำนวณ วิเครำะห์ เรียนรู้และตัดสินใจ โดยใช้เหตุผลได้เสมือนสมองของมนุษย์ และสำมำรถเรียนรู้ 
พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อเพ่ิมศักยภำพของปัญญำประดิษฐ์เองได้ 

ผู้วิจัยปัญญาประดิษฐ์ หมำยถึง ผู้ค้นคว้ำหำองค์ควำมรู้ปัญญำประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือเพ่ือประยุกต์ใช้
องค์ควำมรู้ปัญญำประดิษฐ์ที่มีอยู่ โดยมีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบและใช้วิธีกำรหรือเทคนิคที่ได้รับกำร
ยอมรับจำกทุกศำสตร์ที่เก่ียวข้องว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือ  

ผู้ออกแบบปัญญาประดิษฐ์ หมำยถึง ผู้มีหน้ำที่ศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ปัญญำประดิษฐ์มำจัดท ำแบบแผนในกำรสร้ำงปัญญำประดิษฐ์ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้จริงและตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ 

ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หมำยถึง ผู้มีหน้ำที่พัฒนำปัญญำประดิษฐ์ตำมแบบแผนที่ผู้ออกแบบ
ปัญญำประดิษฐ์ออกแบบไว้ และท ำกำรทดสอบใช้งำนปัญญำประดิษฐ์เพ่ือตรวจสอบว่ำปัญญำประดิษฐ์
สำมำรถใช้งำนได้จริงและตรงควำมต้องกำร 

ผู้ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ หมำยถึง กลุ่มบุคคลผู้เป็นผู้รับบริกำรปัญญำประดิษฐ์ โดยมีหน้ำที่ระบุ
ปัญหำและควำมต้องกำรที่ต้องกำรให้ปัญญำประดิษฐ์ให้ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำให้ โดยหมำยควำม
รวมถึงประชำชนทุกคนและกลุ่มคนส่วนน้อย เช่น ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และผู้ทุพพลภำพ 

หน่วยงานควบคุมดูแลการพัฒนาและใช้งานปัญญาประดิษฐ์ หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ดูแล บุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำ และใช้งำน
ปัญญำประดิษฐ์ ให้สอดคล้องกับจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ในทุกขั้นตอนกำรท ำงำน โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และบทลงโทษไว้อย่ำงชัดเจน 

ความโปร่งใส (Transparency) หมำยถึง กำรที่สำมำรถอธิบำยเหตุกำรณ์ กำรกระท ำ 
กระบวนกำรท ำงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นย้อนหลังได้ท้ังหมด เพ่ือให้หน่วยงำนควบคุมดูแล
กำรพัฒนำและใช้งำนปัญญำประดิษฐ์สำมำรถตรวจสอบกิจกรรมต่ำง  ๆ ว่ำด ำเนินไปด้วยควำม
ถูกต้อง และสำมำรถคำดกำรณ์กำรกระท ำต่ำง ๆ ได้ 

ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) หมำยถึง ภำระควำมรับผิดชอบที่มี หำกเกิด 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกปัญญำประดิษฐ์ โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับปัญญำประดิษฐ์ เช่น ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนำ
และผู้ใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ รับผิดชอบเยียวยำผู้ได้รับกระทบเฉพำะผลกระทบที่เกิดจำกขอบเขตภำระหน้ำที่
เฉพำะส่วนของตนเท่ำนั้น 

ความสามารถในการสืบย้อน (Traceability) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับไปตั้งแต่แหล่งที่มำของชุดข้อมูล กระบวนกำรท ำงำนและกำรตัดสินใจของปัญญำประดิษฐ์ เพ่ือใช้ใน
กำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีพบ และสำมำรถวินิจฉัยปัญหำที่ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดล้มเหลวได้ 
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ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมำยถึง กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยให้แก่ปัญญำประดิษฐ์ 

โดยอำจใช้นโยบำยและมำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย กำรเฝ้ำระวัง กำรประเมินและจัดกำร
ควำมเสี่ยง กำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัว ส ำหรับกำรวิจัย ออกแบบ พัฒนำและใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ 
เพ่ือลดช่องโหว่และป้องกันภัยคุกคำมของปัญญำประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำนลบ รวมถึงผลกระทบ
ด้ำนจริยธรรม ชีวิตและสิ่งแวดล้อม และให้ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนำ และผู้ให้บริกำรปฏิบัติตำม 

ความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคลของมนุษย์ 
ซึ่งหำกต้องกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดไปใช้งำน จะต้องไม่ด ำเนินกำรขัดกับกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล โดยต้องท ำกำรแจ้งให้ผู้ใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำถึงข้อมูลที่จะถูกเก็บรวบรวมและ
กำรน ำไปใช้ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวต้องได้รับกำรยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลเสียก่อน 

ความเป็นธรรม (Fairness) หมำยถึง ควำมเท่ำเทียมกันทำงด้ำนโอกำสในสังคม โดยผู้ที่จะได้รับ
ประโยชน์จำกปัญญำประดิษฐ์ ควรเป็นประชำชนทุกคน รวมถึงกลุ่มคนด้อยโอกำส เช่น ผู้พิกำรและ 
ผู้ทุพพลภำพด้วย 

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมำยถึง คุณภำพของปัญญำประดิษฐ์ในด้ำนต่ำง ๆ ที่ส่งผลให้เกิด
ควำมเชื่อถือต่อผู้ใช้งำนปัญญำประดิษฐ์ เช่น ควำมถูกต้องแม่นย ำ ควำมสมบูรณ์ ควำมเป็นปัจจุบัน  
ควำมเกี่ยวข้องของข้อมูล ควำมครบถ้วนถูกต้อง กำรคำดกำรณ์ได้ถูกต้องแม่นย ำ และควำมสำมำรถในกำร
น ำไปใช้  
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