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ค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 

1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ข้อมูลภาครัฐเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังพบปัญหา  
ในการค้นหาข้อมูล เนื่องจากไม่มีการจัดระเบียบข้อมูล หรือกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ท าให้ยากต่อการ
ค้นหา อีกทั้งด้วยรูปแบบและคุณลักษณะของข้อมูลที่มีในหน่วยงานมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็น
ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) และข้อมูลที่ไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Data) ซึ่งแม้แต่ภายใต้ข้อมูลที่มีโครงสร้างก็มีข้อมูลที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 
โดยสามารถแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (1) ข้อมูลทะเบียน/ข้อมูลระดับย่อย (Microdata) 
(2) ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด (Time Series) และ (3) ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (Geospatial Data) อ้างอิง
ตามการแบ่งประเภทข้อมูลในบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของธนาคารโลก (World Bank)  

1.2 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 (2) (9) และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดส่งข้อมูลการใช้มาตรฐานสถิติ รวมถึงรายละเอียดของข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สสช. ก าหนด 
ทั้งข้อมูลระดับย่อย (Microdata) และข้อมูลสถิติ เพ่ือให้ สสช. รวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดท าศูนย์กลาง
รายการข้อมูลภาครัฐ มาก ากับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Metadata ที่จะก าหนด
ออกมา รวมทั้งด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

1.3 คณะผู้จัดท าจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และ 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)  ร่วมกันจัดท าค าอธิบายข้อมูลหรือ 
เมทาดาตา (Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ ขึ้น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปใช้เป็น
ต้นแบบในการจัดท าค าอธิบายข้อมูลภายในหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ  
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563  

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือก าหนดค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ า 
ใหห้น่วยงานน าไปใช้จัดท าเมทาดาตาภายในหน่วยงาน  

2.2 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงานและของประเทศ และสนับสนุน 
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการการเปิดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  
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3. ค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 

3.1 นิยามและขอบข่าย 

การก าหนด Metadata ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐในครั้งนี้ อ้างอิงจากอภิธานศัพท์ข้อมูล (Data Glossary) ที่ผ่าน
ความเห็นจากคณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ให้เผยแพร่หน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการด าเนินการให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลของรัฐ และผู้จัดท าได้ร่วมกัน
ก าหนดนิยามและขอบข่ายขององค์ประกอบของเมทาดาตาเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปจัดท ารายละเอียด 
Metadata ภายในหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียว เพ่ือให้ได้ชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและน าไปสู่การจัดท าบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงานและของประเทศ มีดังนี้ 

3.1.1 ค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียด
แหล่งข้อมูล และค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่ง
ใด มีรูปแบบอย่างไร ช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงานและของประเทศ และสนับสนุนในเกิดการเปิดเผย เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ   

3.1.2 มาตรฐานค าอธิบายข้อมูล (Metadata Standard) คือ การก าหนดรูปแบบและข้อก าหนดของเมทา
ดาตาเพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องตรงกันตลอดทั้งหน่วยงาน ISO/IEC 11179 และ Dublin Core 
Metadata Initiative (DCMI) ได้ก าหนดมาตรฐานเมทาดาตาส าหรับอธิบายชุดข้อมูล เช่น ชื่อข้อมูล ชื่อ
เจ้าของข้อมูล ค าอธิบายข้อมูล ขอบเขตการจัดเก็บ รูปแบบข้อมูล ภาษา สิทธิการเข้าถึง ทั้งนี้ มาตรฐาน
เมทาดาตามักจะอ้างถึงทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจและเมทาดาตาเชิงเทคนิค แต่มักจะไม่รวมองค์ประกอบ
ของฟิลด์ข้อมูล ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละชุดข้อมูล ในที่นี้ เป็นการก าหนดมาตรฐานเมทาดาตา 
ส าหรับข้อมลูภาครัฐ ที่เป็นเมทาดาตาเชิงธุรกิจ 

3.1.3 ประเภทข้อมูล (Data type) แบ่งออกเป็น  
1) ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลระดับย่อย (Microdata) หมายถึง ข้อมูลในระดับหน่วยย่อย เช่น บุคคล 

บริษัท โรงเรียน บ้าน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เกษตรกร ฯลฯ ที่จัดเก็บเป็นข้อมูลรายระเบียน (Record) 
ที่จากระบบฐานข้อมูลทะเบียน หรือข้อมูลระดับย่อย (Microdata) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีส ามะโน/ส ารวจด้วยตัวอย่าง 
1.1) ข้อมูลทะเบียน หมายถึง ข้อมูลรายระเบียน (Record) ที่จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนหรือจาก

การบริหารงานของหน่วยงาน 
1.2) ข้อมูลระดับย่อยจากการส ามะโน/ส ารวจ หมายถึง ข้อมูลระดับย่อย (Microdata) ที่ได้จากการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีส ามะโน/ส ารวจด้วยตัวอย่าง 
2) ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด (Time Series) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการประมวลเป็นสถิติและตัวชี้วัดที่มี

การจัดท าอย่างต่อเนื่อง (Time Series) 
2.1) สถิติทั่วไป หมายถึง ข้อความหรือตัวเลขท่ีแสดงผลที่ประมวลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
2.2) สถิติทางการ หมายถึง ข้อความ หรือตัวเลขที่เป็นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ  

ในประเทศ ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ
และเป็นสถิติท่ีมีความส าคัญต่อการใช้ในการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
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3) ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (Geospatial Data) หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์
กับต าแหน่งในพื้นที ่

4) ข้อมูลอื่นๆ (Others) หมายถึง ชุดข้อมูลที่ไม่สามารถจัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

3.1.4 ความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล หมายถึง ความถี่ของช่วงเวลา เช่น ทุกนาที ทุก 3 ชั่วโมง ทุกรายวัน  
ทุกสัปดาห์ ทุก 6 เดือน ทุกปี ไม่แน่นอน ฯลฯ ที่ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลถูกปรับปรุง/เพ่ิมหรือ
เปลี่ยนแปลงส าหรับข้อมูลทั่วไป และความถ่ีในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้ข้อมูลส าหรับข้อมูลสถิติ 

3.1.5 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมายถึง มิติการจัดจ าแนกข้อมูลพ้ืนที่ในระดับย่อยสุดที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลส าหรับข้อมูลทั่วไป และมิติการจัดจ าแนกข้อมูลพ้ืนที่ในระดับย่อยสุดที่ในการน าเสนอ
ข้อมูลส าหรับข้อมูลสถิติ เช่น กลุ่มประเทศ ประเทศ ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล/อบต. 
พิกัดภูมิศาสตร์และอ่ืน ๆ (กลุ่มจังหวัด เขตส่งเสริมพิเศษ เขตสาธารณสุข เขตพ้ืนที่การศึกษา)  

3.2 องค์ประกอบค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา  

จากการศึกษากรณตีัวอย่างของต่างประเทศในการจัดท าเมทาดาตาส าหรับชุดข้อมูลพบว่า จะไม่สามารถ
จัดท าบัญชีข้อมูลได้หากไม่มีเมทาดาตาส าหรับชุดข้อมูล ซึ่งหลายเว็บไซต์ส าหรับการเปิดเผยข้อมูล (Open 
data portals) ต้องมีเครื่องมือส าคัญเพ่ือสร้างเมทาดาตาเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ และบางเว็บไซต์สามารถ
อัพเดทเมทาดาตาโดยอัตโนมัติเมื่อการปรับปรุงข้อมูล โดยองค์ประกอบพ้ืนฐานเมทาดาตาตามมาตรฐาน 
Dublin Core มีจ านวน 15 รายการ แบ่งเป็นหน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน และตาม e-Government Metadata Standard แบ่งเป็น
ส่วนหลัก (Mandatory) ส่วนที่ เป็นทางเลือกตามความเหมาะสม ( If Applicable) และส่วนที่แนะน า 
(Recommended) รวมจ านวน 25 รายการ ในขณะที่ Open Data Guidebooks “GETTING META WITH 
METADATA” แบ่งเมทาดาตาชุดข้อมูลเปิดออกเป็น เมทาดาตาพ้ืนฐาน (Basic Elements) ที่ให้รายละเอียด
ข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลค้นหาข้อมูลและระบุข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งรายการเมทาดาตาพ้ืนฐานจะถูก
ปรากฏในบัญชีข้อมูลหรือผลลัพธ์ในการค้นหาหน้าเว็บไซต์ เช่น ชื่อชุดข้อมูล รายละเอียด กลุ่มข้อมูล ค าส าคัญ 
วันปรับปรุงข้อมูล ส านักพิมพ์ ผู้ติดต่อ ตัวบ่งชี้ ระดับการเข้าถึง และ สัญญาอนุญาต เป็นต้น และ เมทาดาตา
ส่วนเพ่ิม (Advanced Elements) จะช่วยให้ข้อมูลที่อนุญาตซอฟแวร์รายอ่ืน ๆ (Third-party software) 
สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ทั้งบัญชีข้อมูลและชุดข้อมูล ซึ่งรายการเมทาดาตานี้อาจไม่ปรากฏในบัญชีข้อมูล
หรือผลลัพธ์ในการค้นหาหน้าเว็บไซต์ แต่อนุญาตให้แชร์ข้อมูลกับเว็บไซต์หรือระบบค้นหาอ่ืนได้ เช่น ความถี่ 
ช่วงเวลา ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ และสิทธิในการเข้าถึง เป็นต้น นอกเหนือจากนี้หน่วยงานสามารถจัดท ารายการ 
เมทาดาตาตามความเหมาะสมในการจัดเก็บ การเผยแพร่ และการใช้งานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 

ในการจัดท ามาตรฐานค าอธิบายข้อมูลครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้อ้างอิงจากมาตรฐาน e-Government 
Metadata Standard และมาตรฐานเมทาดาตา Dublin Core ร่วมกับมาตรฐานในการออกแบบแพลตฟอร์ม
ข้อมูลเปิด (Open Data Design) เช่น เมทาดาตาของระบบ CKAN ซึ่งเป็นระบบ open source data portal 
platform ส าหรับการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลแบบ Open Data ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีการก าหนด
รายการเมทาดาตาเพ่ิมเติมโดยอ้างอิงมาตรฐาน SDMX หรือ Statistical Data and Metadata Exchange ส าหรับ
ชุดข้อมูลสถิติ และส าหรับข้อมูลระดับย่อย (Microdata) อ้างอิงตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ เหมาะสมกับบริบทการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลของประเทศไทย  
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โดยมาตรฐานค าอธิบายข้อมูลที่จัดท าขึ้นนี้ จะประกอบด้วย ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory 
Metadata) และค าอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ  
ซึ่งเป็นเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) ที่ให้รายละเอียดของชุดข้อมูลในด้านธุรกิจหรือการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เหมาะส าหรับผู้ใช้งานข้อมูล (Data User) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
และนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) ในการค้นข้อมูลทั้งภายนอกและภายในองค์กร ท าความเข้าใจข้อมูล 
ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลต่อการใช้งานของหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลและรับข้อมูล รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และ พจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary) ในระดับตัวแปรในชุดข้อมูล (Data attribute-level) เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการใช้
ข้อมูลสามารถเข้าใจชุดข้อมูลในระดับตัวแปร เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจว่าชุดข้อมูลนั้นมีข้อมูลตามที่ 
ผู้ต้องการใช้ก าลังค้นหาอยู่หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งกลุ่มผู้ใช้งานทั้งสามกลุ่มดังกล่าวไว้ข้างต้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บังคับต้อง
ท ำกำรอธิบำยข้อมูล ประกอบด้วยค าอธิบายข้อมูลจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดท าและระบุรายละเอียด ได้แก่ ประเภทข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล องค์กร ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล 
ผู้ติดต่อ ค าส าคัญ รายละเอียด วัตถุประสงค์ ความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือ
เชิงพ้ืนที่ แหล่งที่มา รูปแบบในการเก็บข้อมูล หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สัญญา
อนุญาตให้ใช้ข้อมูล โดยได้ก าหนดชื่อทางเทคนิคอ้างอิงตามระบบ CKAN ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถ
น าไปปรับใช้กับการจัดท าค าอธิบายข้อมูลภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานตามประเภทข้อมูล 
ที่จัดเก็บ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคตภายหลังจากมีการ
ทดลองใช้ของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1  

3.2.2 ค าอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่
หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเลือกได้ หรือ ไม่ได้บังคับให้ต้องมี ในการจัดท าและระบุรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมเติมที่ช่วยให้รายละเอียดของค าอธิบายข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยรายการ
ค าอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมอีก 9 รายการ ได้แก่ เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล วันที่เริ่มต้นสร้าง วันที่ท าการ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด URL ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมด าเนินการ หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล 
ภาษาท่ีใช้ ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง และข้อมูลอ้างอิง มีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 และตารางที่ 3 

(ตัวอย่ำงกำรจัดท ำค ำอธิบำยข้อมูลแบ่งตำมประเภทข้อมูลปรำกฏตำมตำรำงที่ 4 – 6) 

3.2.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและจัดเก็บเมทาดาตาในระดับ 
ตัวแปรในชุดข้อมูล (Data attribute-level) เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจ 
ชุดข้อมูลในระดับตัวแปร เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจว่าชุดข้อมูลนั้นมีข้อมูลตามที่ผู้ต้องการใช้ก าลัง
ค้นหาอยู่หรือไม่ โดยมี ส่วนที่บังคับต้องท ำกำรอธิบำยข้อมูลรำยตัวแปร อยู่ 3 รายการ รายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 7 พร้อมตัวอย่างการจัดท าตามตารางที ่8  
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ตารางที่ 1 ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ  
 

No. ชื่อรายการไทย ชือ่ทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถิติ 

1 ประเภทข้อมูล data_type ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประเภทใด  
 

Code  
(Character 1 digits 
(0-9))  
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ก.” 

ข้อมูลระดับย่อย 
(Microdata) 

ข้อมูลสถิติทางการ 

2 
 

ชื่อชุดข้อมูล  title ชื่อของชุดข้อมูลที่ก าหนดโดย
องค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล 

Text 
(150 Characters) 

รายได้จากการท่องเที่ยว  จ านวนก าลังแรงงานรวม 

3 
 

องค์กร data_owner ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล Text  
(150 Characters) 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

4 ชื่อผู้ติดต่อ 
 

contact_person ชื่อกอง ส านัก ฝ่าย หรือบุคคลที่
ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบ
ข้อมูล 

Text  
(150 Characters)  

กลุ่มสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจ  

กองสถิติสังคม 

5 อีเมลผู้ติดต่อ 
 

contact_email อีเมลกอง ส านัก ฝ่าย หรือบุคคล
ที่ได้รับการมอบหมายให้
รับผิดชอบข้อมูล 

Text  
(50 Characters) 
 

bets@mots.go.th slaborfs@nso.go.th 

6 ค าส าคัญ 
 

tag_string หัวข้อ ค า วลี หรือแท็ก (tag) ที่
ใช้ระบุค าส าคัญในชุดข้อมูล 

Text แยกแต่ละ 
keywords ด้วย “,”
(comma) 
(200 Characters) 
 

รายได้, ท่องเที่ยว, จังหวัด แรงงาน, ก าลังแรงงาน 
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No. ชื่อรายการไทย ชือ่ทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถิติ 
7 รายละเอียด notes ค าอธิบายรายละเอียดที่ส าคัญ

ของชุดข้อมูลอย่างสั้น เช่น  
ค านิยาม ชุดข้อมูลเกี่ยวกับอะไร 
มีวิธีการจัดเก็บแบบใด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล 
เป็นใคร 

Text 
(1,000 Characters) 
 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
จ าแนกรายจังหวัด 

ก าลังแรงงานรวม หมายถึง 
บุคคลทุกคนที่มี อายุ 15 ปี
ขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการ
ส ารวจเป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงานปัจจุบัน และเป็น 
ผู้ถูกจัดจ าแนกอยู่ใน
ประเภทก าลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล 

8 วัตถุประสงค์ objective อธิบายที่มาและวัตถุประสงค์ของ
การจัดท าชุดข้อมูล เช่น กฎหมาย 
ภารกิจ โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์หรือตอบโจทย์ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องใดที่
ผู้ใช้ต้องการ  

Code  
(Character 2 digits 
(0-9)) 
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ก.” 

- เพ่ือรายงานสถานการณ์
ด้านการท่องเที่ยว  
- แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 
2560-2564)  
- พันธกิจของ สป.กก. 

- เพ่ือประมาณจ านวนและ
ลักษณะของก าลังแรงงาน
ภายในประเทศ  
- กฎกระทรวง  
- พันธกิจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  

9.1 หน่วยความถี่ 
ของการปรับปรุง
ข้อมูล 

update_frequency
_unit 

ส าหรับข้อมูลทะเบียน ข้อมูล
ระดับย่อย และข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่ : ความถี่ที่
ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลถูก
ปรับปรุง/เพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับข้อมูลสถิติทั่วไปและสถิติ
ทางการ : ความถ่ีในการเผยแพร่
ต่อผู้ใช้ข้อมูล 

 

Code  
(Character 1 digits 
(A-Z))  
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ก.” 

ปี  เดือน 
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No. ชื่อรายการไทย ชือ่ทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถิติ 
9.2 ค่าความถี่ของการ

ปรับปรุงข้อมูล 
update_frequency
_interval 

ใช้คุณสมบัตินี้ประกอบกับ
หน่วยความถี่ในการปรับปรุง
ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าชุด
ข้อมูลมีการปรับปรุงทุก ๆ 2 
ปี ท่านสามารถใส่ “2” 
ส าหรับค่าความถี่ และ  
“รายปี” ส าหรับหน่วย
ความถี่ 

Number หรือ เว้น
ว่างไว้  

2 1 

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตร์หรือ  
เชิงพ้ืนที่ 

geo_coverage ส าหรับข้อมูลทะเบียน ข้อมูล
ระดับย่อย และข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่: มิติการจัด
จ าแนกข้อมูลพ้ืนที่ในระดับย่อย
สุดที่ในการจัดเก็บข้อมูล 

ส าหรับข้อมูลสถิติทั่วไปและสถิติ
ทางการ: มิติการจัดจ าแนกข้อมูล
พ้ืนที่ในระดับย่อยสุดที่ในการ
น าเสนอข้อมูล 

Code  
(Character 2 digits 
(0-9))  
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ก.” 

จังหวัด จังหวัด 

11 แหล่งที่มา data_source แหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาจัดท า
ชุดข้อมูล พร้อมหน่วยงานที่จัดท า 
เช่น ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ) ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ (กรมการปกครอง)  

Text 
(200 Characters) 
 

รายงานสถานการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ) 
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No. ชื่อรายการไทย ชือ่ทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถิติ 
12 รูปแบบการเก็บ

ข้อมูล 
data_format รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล Code  

(Character 2 digits 
(0-9))   
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ก.” 

Text, csv Database, XLS, text, 
SPSS 

13 หมวดหมู่ข้อมูล
ตามธรรมา 
ภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

data_category หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

Code  
(Character 1 digits 
(1-4))  
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ก.” 

ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลสาธารณะ 

14 สัญญาอนุญาตให้
ใช้ข้อมูล 

right_of_usage สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ต้อง
สอดคล้องกับหมวดหมู่ข้อมูลตาม
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

Code  
(Character 1 digits 
(0-9))  
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ก.” 

DGA Open Government 
License 

License not specified 

 
 



10 
ตารางที่ 2 ค าอธิบายข้อมูลส่วนทีเ่ป็นทางเลือก (Optional Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ ประเภทข้อมูลทะเบียนและข้อมูลระดับย่อย 

No. ชื่อรายการไทย ชือ่ทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ 

15 เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล  accessible_condition เงื่อนไขเพ่ือให้สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลได้ ในกรณีท่ี
เลือกหมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐใน
รายการที่ 13 เป็นข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลความลับ
ทางราชการ ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีรายการที่ 13 เป็นข้อมูลสาธารณะ   
ก าหนดเป็นค่า “ไม่ม”ี  
ในกรณีที่รายการที่ 13 ไม่ใช่ข้อมูล
สาธารณะ ก าหนดเป็นค่า “มี” พร้อมระบุ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล  

16 วันที่เริ่มต้นสร้าง  created_date วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสร้างหรือจัดท าข้อมูล โดยระบบ
สร้างข้ึนอัตโนมัติ หรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล  

DATE:  YYYY-MM-DD  
ในรูปแบบปี พ.ศ.  

17 วันที่ท าการปรับปรุงข้อมูล
ล่าสุด  

last_updated_date วัน เดือน ปี ที่มีการปรับปรุงหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าสุด 
โดยระบบสร้างข้ึนอัตโนมัติ หรือดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

DATE:  YYYY-MM-DD  
ในรูปแบบปี พ.ศ. 

18 URL url URL ที่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได้ Text (100 Characters)  
19 ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม

ด าเนินการ  
data_support องค์กรสนับสนุนหรือร่วมด าเนินการ นอกเหนือจาก

องค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล 
Code (Character 1 digits (0-9))  
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข.” 

20 หน่วยที่ย่อยที่สุดของการ
จัดเก็บข้อมูล 

data_collect หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล เช่น บุคคล 
สถานประกอบการ ประเทศ 

Code (Character 2 digits (0-9))  
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข.” 

21 ภาษาท่ีใช้  data_language ภาษาท่ีใช้ในชุดข้อมูล เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

Code (Character 2 digits (0-9))  
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข.” 

22 ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง high_value_dataset ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง โดยหน่วยงานที่น าเข้าข้อมูลไม่
ต้องกรอก 

BOOLEAN (เป็น และ ไม่เป็น) 

23 ข้อมูลอ้างอิง reference_data ข้อมูลอ้างอิง โดยหน่วยงานที่น าเข้าข้อมูลไม่ต้องกรอก BOOLEAN (เป็น และ ไม่เป็น) 
 



11 
ตารางท่ี 3 ค าอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ: ประเภทสถิติทั่วไปและสถติิทางการ 

 
No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ 

15 เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล  accessible_condition เงื่อนไขเพ่ือให้สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลได้ ในกรณีท่ี
เลือกหมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐใน
รายการที่ 13 เป็นข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลความลับ
ทางราชการ ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีรายการที่ 13 เป็นข้อมูลสาธารณะ 
ก าหนดเป็นค่า “ไม่ม”ี  
ในกรณีท่ีรายการที่ 13 ไม่ใช่ข้อมูล
สาธารณะ ก าหนดเป็นค่า “มี” พร้อมระบุ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 

16 ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดท า  first_year_of_data ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดท า ในกรณีความถ่ีในการจัดท า
มากกว่าปีละครั้ง ให้ระบุ วันที่หรือเดือนหรือไตรมาสที่
เริ่มต้นจัดท า เช่น มี.ค./2540  

DATE:  YYYY-MM-DD  
โดยในกรณีท่ีไม่สามารถระบุวัน หรือเดือน 
ให้แสดงเฉพาะปี (ในรูปแบบปี พ.ศ.) หรือ
เดือนที่เลือก 

17 ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่  last_year_of_data ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ ในกรณีท่ีความถี่ในการ
เผยแพร่มากกว่าปีละครั้ง ให้ระบุ วันที่หรือเดือนหรือ
ไตรมาสล่าสุดที่เผยแพร่ เช่น มี.ค./2562  

DATE:  YYYY-MM-DD  
โดยในกรณีท่ีไม่สามารถระบุวัน หรือเดือน 
ให้แสดงเฉพาะปี (ในรูปแบบปี พ.ศ.) หรือ
เดือนที่เลือก  

18 วันที่ก าหนดเผยแพร่ข้อมูล 
 

data_release_ 
calendar 

แสดงก าหนดการเผยแพร่วัน เดือน ปี หรือในกรณีท่ี
สามารถระบุเป็นชั่วโมงหรือนาทีได้ให้ระบุ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะของสถิติทางการ 

DATETIME:  YYYY-MM-DD-hh-mm 
ในกรณีก าหนดการเผยแพร่เป็น ปี-เดือน-
วัน-ชั่วโมง-นาที หากสามารถระบุได้ชัดเจน  
หรือ ระบุ........................................... 
ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดเป็นวันเวลาที่
ชัดเจน เช่น ทุกวันที่ 3 ของเดือน หรือ เวลา 
9.00 น. ของวันที่ 1 ของทุกเดือนเป็นต้น 

19 วันที่ท าการปรับปรุงข้อมูล
ล่าสุด  

last_updated_date วัน เดือน ปี ที่มีการปรับปรุงหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าสุด 
โดยระบบสร้างข้ึนอัตโนมัติ หรือดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

DATE:  YYYY-MM-DD  
ในรูปแบบปี พ.ศ. 



12 
No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ 

20 การจัดจ าแนก disaggregation การจัดจ าแนกที่ใช้ในการจัดท าสถิติทางการ เช่น เพศ 
อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประเทศ  

Code (Character 2 digits (0-9)) 
 ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ค.” 

21 หน่วยวัด unit_of_measure หน่วยนับจ านวน เช่น บาท ไร่ ครัวเรือน คน คดี ชิ้น 
อัน เครื่อง งาน กิโลกรัม กิโลเมตร ต่อประชากร 1,000 
คน  หรือไม่มีหน่วยในกรณีท่ีเป็นดัชนี 

Text (100 Characters) 
 

22 หน่วยตัวคูณ unit_of_multiplier ตัวคูณของหน่วยวัด เช่น ข้อมูลมูลค่าการลงทุน หน่วย: 
ล้านบาท หน่วยวัดคือ บาท หน่วยตัวคูณคือ  1 ล้าน 

Code (Character 2 digits (0-9))  
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ค.” 

23 วิธีการค านวณ calculation_method วิธีการค านวณหรือสูตรในการค านวณที่ใช้ในการจัดท า
สถิติหรือตัวชี้วัด 

Text (500 Characters) 
 

24 มาตรฐานการจัดท าข้อมูล  
 

standard มาตรฐานต่างๆ ทั้งที่เป็นมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ในประเทศท่ีน ามาใช้อ้างอิงในการจัดท าสถิติทางการทั้ง
วิธีการจัดท า รหัส การเผยแพร่ เช่น มาตรฐานการ
จัดท าตามSNA,  มาตรฐาน ISO, มาตรฐานรหัสTSIC, 
มาตรฐานรหัสHS มาตรฐานการเผยแพร่ SDDS 

Text (200 Characters) 
 

25 URL url URL ที่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได้ ใช้ค าอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก 
(Optional Metadata) ส าหรับชุดข้อมูล
ภาครัฐ: ประเภทข้อมูลทะเบียนและข้อมูล
ระดับย่อย ในรายการที่ 18 URL 

26 ภาษาท่ีใช้  data_language ภาษาท่ีใช้ในชุดข้อมูล เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

ใช้ค าอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก 
(Optional Metadata) ส าหรับชุดข้อมูล
ภาครัฐ: ประเภทข้อมูลทะเบียนและข้อมูล
ระดับย่อย ในรายการที่ 21 ภาษาท่ีใช้ 

  



13 
ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการจัดท า Metadata ชุดข้อมูลทะเบียน/ข้อมูลระดับย่อย (Microdata) :  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร (รายไตรมาส) 

No. ชื่อรายการไทย ชื่อรายการทางเทคนิค *รายละเอียดที่ต้องระบุ* 
1 ประเภทข้อมูล data_type ข้อมูลระดับย่อย 
2 ชื่อชุดข้อมูล title การส ารวจภาวะการท างานของประชากร (รายไตรมาส) 
3 องค์กร data_owner ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
4 ชื่อผู้ติดต่อ contact_person กองสถิติสังคม 
5 อีเมลผู้ติดต่อ contact_email slaborfs@nso.go.th 

6 ค าส าคัญ tag_string แรงงาน ภาวะการท างาน ก าลังแรงงาน การมีงานท า ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
7 รายละเอียด notes ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ท าการส ารวจภาวะการท างานของประชากรทั่วประเทศ

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506  เพ่ือเป็นการน าเสนอข้อมูลที่
สะท้อนถึงภาวะการมีงานท า การว่างงานและการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชากรทั้งประเทศเป็นรายไตรมาสและต่อเนื่องครบทุกช่วงเวลาของปี 

8 วัตถุประสงค์ objective พันธกิจหน่วยงาน: จัดท าส ารวจด้วยตัวอย่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
และลักษณะต่างๆ ของก าลังแรงงานของประเทศ เพ่ือประมาณการจ านวนและ
คุณลักษณะของก าลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
กฎกระทรวง การส ารวจตัวอย่างภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2558 

9.1 หน่วยความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล 

update_frequency_unit ไตรมาส 

9.2 ค่าความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล update_frequency_interval 1 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ geo_coverage ประเทศ ภาค จังหวัด 
11 แหล่งที่มา data_source ส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
12 รูปแบบการเก็บข้อมูล format Database, XLS, text, SPSS 
13 หมวดหมู่ข้อมูลตาม 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
data_category ข้อมูลสาธารณะ 

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล right_of_usage License not specified 
15 เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล  accessible_condition ไม่มี 

mailto:slaborfs@nso.go.th


14 
No. ชื่อรายการไทย ชื่อรายการทางเทคนิค *รายละเอียดที่ต้องระบุ* 
16 วันที่เริ่มต้นสร้าง  created_date 2506-01-01 
17 วันที่ท าการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  last_updated_date 2563-03-15 
18 URL url http://www.nso.go.th/sites/2014/  
19 ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมด าเนินการ  data_support - 
20 หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บ

ข้อมูล 
data_collect คน 

21 ภาษาท่ีใช้  data_language ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
22 ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง high_value_dataset Null 
23 ข้อมูลอ้างอิง reference_data Null 

หมายเหตุ : รายการ 1 – 14 เป็น Mandatory Metadata ที่หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 
  

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.aspx


15 
ตารางท่ี 5 ตัวอย่างการจัดท า Metadata ชุดสถิติและตัวชี้วัด (Time Series): สถิติทางการ จ านวนก าลังแรงงานรวม 

No. ชื่อรายการไทย ชื่อรายการทางเทคนิค *รายละเอียดที่ต้องระบุ* 
1 ประเภทข้อมูล data_type สถิติทางการ 
2 ชื่อชุดข้อมูล title จ านวนก าลังแรงงานรวม 
3 องค์กร data_owner ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
4 ชื่อผู้ติดต่อ contact_person กองสถิติสังคม 
5 อีเมลผู้ติดต่อ contact_email slaborfs@nso.go.th 
6 ค าส าคัญ tag_string แรงงาน ก าลังแรงงานรวม 
7 รายละเอียด notes ก าลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มี อายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการ

ส ารวจเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานปัจจุบัน และเป็นผู้ถูกจัดจ าแนกอยู่ในประเภทก าลัง
แรงงานที่รอฤดูกาล 

8 วัตถุประสงค์ objective กฎกระทรวง การส ารวจตัวอย่างภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2558 
พันธกิจหน่วยงาน: จัดท าส ารวจด้วยตัวอย่างเพ่ือประมาณจ านวนและลักษณะของ
ก าลังแรงงานภายในประเทศ 

9.1 หน่วยความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล 

update_frequency_unit เดือน 

9.2 ค่าความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล update_frequency_interval 1 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ geo_coverage จังหวัด 
11 แหล่งที่มา data_source ส ารวจภาวะการท างานของประชากร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
12 รูปแบบการเก็บข้อมูล format Database, XLS, text, SPSS 
13 หมวดหมู่ข้อมูลตาม 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
data_category ข้อมูลสาธารณะ 

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล right_of_usage License not specified 
15 เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล  accessible_condition ไม่มี 
16 ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดท า  first_year_of_data 2506 
17 ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่  last_year_of_data 2562 
18 วันที่ก าหนดเผยแพร่ข้อมูลล่าสุด data_release_ รายเดือน: ไม่เกินวันที่ 12 ของเดือนถัดไป  

mailto:slaborfs@nso.go.th
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No. ชื่อรายการไทย ชื่อรายการทางเทคนิค *รายละเอียดที่ต้องระบุ* 

 calendar รายไตรมาส: ไม่เกิน เดือนที่ 2 ของไตรมาสถัดไป 
รายปี: ไม่เกินเดือน มีนาคม ของปีถัดไป 

19 วันที่ท าการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด last_updated_date 2563-03-15 
20 การจัดจ าแนก disaggregation เพศ กลุ่มอายุ 
21 หน่วยวัด unit_of_measure คน 
22 หน่วยตัวคูณ unit_of_multiplier พัน 
23 วิธีการค านวณ calculation_method ก าลังแรงงานรวม = ผู้มีงานท า+ผู้ว่างงาน+ผู้รอฤดูกาล 
24 มาตรฐานการจัดท าข้อมูล  

 
standard ค านิยามต่างๆ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) และ องค์การสหประชาชาติ (UN) เช่น ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน ก าลังแรงงานรวม 
รหัสอาชีพ: ISCO-08 (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน) 
รหัสอุตสาหกรรม: TSIC2009 (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน) 
รหัสการศึกษา: ISCED-97 (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) 
รหัสสถานภาพการท างาน: ICSE-93 (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) 

25 ยูอาร์แอล url http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Statistics%20from%20major%2
0Survey.aspx 

26 ภาษาท่ีใช้ในการเผยแพร่ data_language ไทย, อังกฤษ 

หมายเหตุ : รายการ 1 - 14 เป็น Mandatory Metadata ที่หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 
  

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Statistics%20from%20major%20Survey.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Statistics%20from%20major%20Survey.aspx


17 
ตารางท่ี 6 ตัวอย่างการจัดท า Metadata ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial) : ประชากรทั้งสิ้น 

No. ชื่อรายการไทย ชื่อรายการทางเทคนิค *รายละเอียดที่ต้องระบุ* 
1 ประเภทข้อมูล data_type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
2 ชื่อชุดข้อมูล title ประชากรทั้งสิ้น 
3 องค์กร data_owner ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
4 ชื่อผู้ติดต่อ contact_person กองสถิติสังคม 
5 อีเมลผู้ติดต่อ contact_email spophouc@nso.go.th 
7 ค าส าคัญ tag_string ประชากร 
6 รายละเอียด notes วันส ามะโน หมายถึง วันใดวันหนึ่งที่ก าหนดขึ้น เพ่ือชี้บ่งคาบเวลาที่ต้องการนับจ านวน

ประชากรและจ านวนที่อยู่อาศัยของประกรที่อยู่ในข่ายส ามะโนที่มีอยู่ในวันนั้น 
8 วัตถุประสงค์ objective กฎกระทรวง การส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

พันธกิจหน่วยงาน: จัดท าส ารวจด้วยตัวอย่างเพ่ือหาจ านวนและลักษณะของ
ประชากรทั้งสิ้น 

9.1 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล update_frequency_unit ปี 
9.2 ค่าความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล update_frequency_interval 10 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ geo_coverage อ าเภอ 
11 แหล่งที่มา data_source ส ามะโนประชากรและเคหะ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
12 รูปแบบการเก็บข้อมูล format Shape file 
13 หมวดหมู่ข้อมูลตาม 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
data_category ข้อมูลสาธารณะ 

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล right_of_usage License not specified 

หมายเหตุ : รายการ 1 - 14 เป็น Mandatory Metadata ที่หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 
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ตารางที ่7 รายการพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  

No. ชื่อรายการ ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ 
1 Name ชื่อตัวแปรข้อมูล Text 
2 Data Type ชนิดของตัวแปรข้อมูล เลือกใช้ตัวอย่างกลุ่มของชนิดข้อมูลส าหรับ Data 

Dictionary จากแหล่งต่าง ๆ เช่น MariaDB Data 
Types, Microsoft Access Data Types, JSON 
Data Types เป็นต้น 

3 Description ค าอธิบายตัวแปรข้อมูล Text 
4 Required ข้อมูลไม่สามารถเป็นค่าว่าง (null) ได้หรือไม่ ส าหรับฐานข้อมูลเลือก YES / NO  

ส าหรับชุดข้อมูลอื่น ๆ เลือก true / false 
5 Example แสดงข้อมูลจริงจากหนึ่งตัวอย่างข้อมูล (sample) ขึ้นอยู่กับตัวอย่างข้อมูล 

หมายเหตุ : รายการ 1 - 3 เป็นรายการแบบ Mandatory ที่หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 

1) รายการชนิดข้อมูล (Data Type) ส าหรับพจนานุกรมข้อมูล ที่ใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการเก็บของข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูลที่ใช้งานจริง
ภายในแต่ละองค์กร คณะผู้จัดท าจึงไม่ก าหนดมาตรฐานส าหรับตัวเลือกของชนิดข้อมูลนี้ แต่ผู้จัดท า Data Dictionary สามารถศึกษาและเลือกใช้ตัวอย่างกลุ่ม
ของชนิดข้อมูลจาก “ตัวเลือก / รูปแบบ” 

2) รายการบ่งบอกว่าข้อมูลไม่สามารถเป็นค่าว่างได้หรือไม่ (Required) มีมาตรฐานการเลือกใช้อย่างแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเก็บของข้อมูล และระบบ
การจัดการข้อมูลที่ใช้งานจริง คณะผู้จัดท าจึงก าหนดมาตรฐาน 2 ชุดตัวเลือก ตามปรากฏใน “ตัวเลือก / รูปแบบ” 

 

 

  

https://mariadb.com/kb/en/data-types/
https://mariadb.com/kb/en/data-types/
https://support.office.com/en-us/article/introduction-to-data-types-and-field-properties-30ad644f-946c-442e-8bd2-be067361987c#typereference
https://en.wikipedia.org/wiki/JSON#Data_types_and_syntax
https://en.wikipedia.org/wiki/JSON#Data_types_and_syntax


19 
ตารางท่ี 8 ตัวอย่างการจัดท า Data Dictionary ข้อมูลทั่วไป : แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ 

Name Data Type Description Required Example 
ID Number เลขอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว 

7 หลัก 
true 4011748 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว String ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว true อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม 
ประวัติความเป็นมา String ประวัติของสถานที่ท่องเที่ยว false เนื้อท่ี 187 ไร่ อุทยานประกอบด้วย เจ้าแม่กวนอิม

พันมือ แดนพุทธเกษตร หุบเขาสี่อริยสงฆ์ แดนห้าแม่
ผู้ยิ่งใหญ่ 

ต าบล/แขวง String แขวงของสถานที่ท่องเที่ยว false พุสวรรค์ 
อ าเภอ/เขต String เขตของสถานที่ท่องเที่ยว false แก่งกระจาน 
จังหวัด String จังหวัดของสถานที่ท่องเที่ยว false เพชรบุรี 
ภูมิภาค String ภูมิภาคของสถานที่ท่องเที่ยว false ภาคตะวันตก 
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว Number 1 = แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ  
2 = แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

false 2 

เวลาก่อตั้ง String เวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวถูกสร้างข้ึน  
จัดเก็บแบบ mm/yyyy โดยใช้ พ.ศ. 

false 01/2539 

Latitude Number ละติจูดของสถานที่ท่องเที่ยว false 13.017709 
Longitude Number ลองจิจูดของสถานที่ท่องเที่ยว false 99.733548 
สถานะการเปิด Boolean true = เปิด 

false = ปิดถาวร 
false true 

หมายเหตุ : ตัวอย่าง data dictionary นี้ อ้างอิง data types จากกลุ่มชนิดข้อมูลของ JSON Data Types 

https://en.wikipedia.org/wiki/JSON#Data_types_and_syntax
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ภาคผนวก ก.  
ค าอธิบายรายละเอียดตัวเลือก 

ส าหรับรายการค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 
 
รายการที่ 1 ประเภทข้อมูล (data_type) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

1 ข้อมูลทะเบียน ข้อมูลรายระเบียน (Record) ที่จากระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนหรือจากการบริหารงานของหน่วยงาน 

อ้างอิงจาก World Bank 
แบ่งประเภทข้อมูลของ
บัญชีข้อมูลออกเป็น Time 
Series,  Microdata และ 
Geospatial 
https://datacatalog. 
Worldbank.org/ 
เพ่ิมเติมจากมาตรฐาน 
Dublin core เพ่ือการ
จัดเก็บและใช้ประโยชน์ตาม
ประเภทข้อมูล 

2 ข้อมูลระดับย่อย ข้อมูลระดับย่อย (Microdata) ที่ได้จากการส ามะโน/
ส ารวจด้วยตัวอย่าง 

3 สถิติทั่วไป ข้อความหรือตัวเลขท่ีแสดงผลที่ประมวลจากข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ 

4 สถิติทางการ ข้อความ หรือตัวเลขท่ีเป็นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะ
ของสิ่งต่างๆ ในประเทศ ที่ประมวลตามความเป็นจริง
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ
และเป็นสถิติที่มีความส าคัญต่อการใช้ในการก าหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ 

5 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เชิงพ้ืนที่ 

ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งใน
พ้ืนที่ 

9 ข้อมูลประเภทอ่ืนๆ   
ระบุ... 

ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
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รายการที่ 8 วัตถุประสงค์ (objective) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

01 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 65) (แผนระดับที่ 1) 

- ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ให้
สามารถระบุค าอธิบาย
รายละเอียดของแต่ละ
ตัวเลือกได้ 

- อ้างอิงจากระดับของแผน 
ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- เพ่ิมเติมจากมาตรฐาน 
Dublin core เพ่ือให้เห็น
ถึงวัตถุประสงค์ท่ี
เฉพาะเจาะจงและ
ประโยชน์ต่อการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินของ
ตามแผนระดับต่างๆ ของ
ประเทศ เชื่อมโยงกับ
ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ซึ่งเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยในการ
รายงานผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- เพ่ิมเติมในส่วนของชุด
ข้อมูลเพ่ือการให้บริการ
ประชาชน 

02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผนส าหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี (แผน
ระดับท่ี 2) 

03 แผนความม่ันคง
แห่งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบาย
และแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการ
ด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัย
คุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ปี (แผนระดับที่ 
2) 

04 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 3 ปี (แผนระดับท่ี 2) 

05 แผนปฏิรูปประเทศ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ปี (แผนระดับที่ 2) 

06 แผนระดับที่ 3 (มติ 
ครม. 4 ธ.ค. 2560) 

แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับ
ที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือ
จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตาม
พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพ่ือ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาสู่
การด าเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  

07 นโยบายรัฐบาล/ข้อ
สั่งการนายกรัฐมนตรี 

 

08 มติคณะรัฐมนตรี ผลการตัดสินใจร่วมกันของคณะรัฐมนตรีในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

กฎหมาย และนโยบายของคณะรัฐมนตรี เช่น มติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติร่างกฎหมาย การอนุมัติ
งบประมาณ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การก าหนด
ระเบียบและแบบแผนในการปฏิบัติราชการ 

09 เพ่ือการให้บริการ
ประชาชน 

ตาม พรบ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาติของทางราชการ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดกระบวนการขั้นตอนและเวลาในการพิจารณา
อนุญาติให้มีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

10 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
11 พันธกิจหน่วยงาน  
12 ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับ

นานาชาติ 
ข้อมูลส าคัญที่แสดงสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนา
ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  

98 ไม่ทราบ  
99 อ่ืนๆ วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
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รายการที่ 9.1  หน่วยความถี่ของการปรับปรุง (update_frequency_unit) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

A ปี - อ้างอิงจาก SDMX Cross-Domain 
Code Lists 
(https://sdmx.org/?page_id=
3215) เนื่องจาก Dublin Core ไม่มี
มาตรฐานส าหรับรายการตัวเลือกของ
หน่วยความถี ่นอกจากนี้ ได้มีการ
นิยามรหัสเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนการ
ใช้งานจริง 

S ครึ่งปี - 
Q ไตรมาส - 
M เดือน - 
W สัปดาห์ - 
D วัน - 
B วันท าการ - 
H ชั่วโมง - 
N นาท ี - 
R ตามเวลาจริง - 
O ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล - 
X อ่ืน ๆ ระบุ... - 
U ไม่ทราบ - 
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รายการที่ 10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ (geo_coverage) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

00 ไม่มี  - ในระดับสากลอ้างอิงตาม 
Geographic Scope of 
Activity ของ UN Data 
Catalog Metadata 

- ในระดับประเทศอ้างอิงตาม
การแบ่งเขตการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 

01 โลก  
02 ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป ทวีป ได้แก่ แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอ

เชียเนีย และกลุ่มประเทศภายใต้ทวีปดังกล่าว 
03 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ กลุ่มตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ได้แก่ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้วก าลังพัฒนา กลุ่มประเทศท่ีมีระดับ
การพัฒนาน้อยที่สุด กลุ่มประเทศท่ีไม่มีอาณา
เขตติดทะเล (Landlocked developing 
countries) กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่
เกาะ (Small island developing states) 
รวมถึงการจัดกลุ่มประเทศในมิติอ่ืนๆ เช่น 
OECD, ASEAN+3, OPEC ฯลฯ 

04 ประเทศ  
05 ภาค  
06 จังหวัด  
07 อ าเภอ  
08 ต าบล  
09 หมู่บ้าน  
10 เทศบาล/อบต. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 พิกัด ค่าของตัวเลขท่ีใช้อธิบายต าแหน่งของจุดบน

ระนาบหรือปริภูมิ ตัวอย่างเช่น ระดับความสูง
จากน้ าทะเล ก็เป็นพิกัดอย่างหนึ่งที่อธิบาย
ต าแหน่งของจุดเหนือระดับพ้ืนผิวโลก โดย
ก าหนดพิกัดละจิจูด และลองจูด เป็นทศนิยม 6 
หลัก  

99 อ่ืน ๆ ระบุ... ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อ่ืน เช่น กลุ่มจังหวัด เขตปกครอง
พิเศษ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว   เขตส่งเสริม
พิเศษ เขตสาธารณสุข เขตพ้ืนที่การศึกษา   

98 ไม่ทราบ   
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รายการที่ 12 รูปแบบการเก็บข้อมูล (data_format) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

01 Database - มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลโดย 
Dublin Core (DCMI Metadata 
Terms) ไม่ได้ก าหนดตัวเลือกส าหรับ
รูปแบบการเก็บข้อมูล (Format) ที่
ชัดเจน คณะผู้จัดท าจึงก าหนดตัวเลือก
เหล่านี้ขึ้นโดยอ้างอิงจากรูปแบบไฟล์ 
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และ
ประยุกต์ใช้บางรายการจากประเภท
ของ MIME (Internet Media Types) 
ที่ Dublin Core แนะน าเป็นแนวทาง 

02 CSV - 
03 XML - 
04 Image - 
05 Video - 
06 Audio - 
07 Text - 
08 JSON - 
09 HTML - 
10 XLS - 
11 PDF - 
99 อ่ืน ๆ ระบุ ..... - 

 

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
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รายการที่ 13 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (data_category) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

1 ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถน าไปใช้ได้
อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

อ้างอิงประกาศคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

2 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่ท าให้
สามารถระบุตัวหรือรู้ตัวของบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลการศึกษา ประวัติสุขภาพ ลาย
พิมพ์นิ้วมือ เป็นต้น” 

3 ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ที่ท าให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย การมีเสถียรภาพความเป็น
ปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น 

4 ข้อมูลความลับทางราชการ ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐที่มีค าสั่งไม่ให้มีการ
เปิดเผย และมีการก าหนดชั้นความลับของ
ข้อมูล 
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รายการที่ 14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (right_of_usage) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

1 DGA Open Government 
License 

 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ที่อ้างอิงตาม
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ ชื่อทางเทคนิค 
อ้างอิงจาก  
- http://opendefinition.org/licen
ses/  

- https://licenses.opendefinition
.org/ 

licenses/groups/ckan.json  
- https://docs.ckan.org/en/ckan-
2.7.3/maintaining/configuratio
n.html 

2 Creative Commons 
Attributions 

อนุญาตให้ผู้อ่ืนสามารถน าผลงานไปใช้ 
ท าซ้ า แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่
ต้องให้เครดิตที่มาของเจ้าของผลงาน ซึ่ง
หากต้องการใช้ผลงานนั้นโดยไม่ให้เครดิต
ที่มาชื่อเจ้าของผลงานก ากับ จะต้องท าการ
ขอนุญาตเจ้าของผลงานก่อน 

3 Creative Commons 
Attribution Share-Alike 

อนุญาตให้ผู้อ่ืนสามารถน าผลงานไปใช้ 
ท าซ้ า แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่
ผลงานที่ดัดแปลงนั้นจะต้องก ากับด้วย
สัญญาอนุญาตเงื่อนไขเดียวกันกับต้นฉบับ 
เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลงานก่อน 

4 Creative Commons Non-
Commercial (Any) 

อนุญาตให้ผู้อ่ืนสามารถน าผลงานไปใช้ 
ท าซ้ า แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่
ต้องไม่ใช่เพื่อการค้า เว้นแต่ว่าจะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน 

5 Open Data Common Open data is data that anyone is free 
to use, reuse and redistribute without 
restriction (except, perhaps the 
requirements to attribute and share 
alike) 

6 GNU Free 
Documentation License 

มีลักษณะเปิดกว้าง หรือเรียกว่า copy left 
โดยให้ผู้อ่ืนสามารถน าข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง 
หรือทั้งหมดไปใช้ได้ฟรีโดยมีเงื่อนไขว่า 
ผลงานที่สร้างใหม่ต้องใช้สัญญาอนุญาต
เอกสารเสรีของกนู เช่นกัน ผลงานที่
สร้างใหม่นั้นสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่
ถ้ามีการขายเป็นจ านวนมากจะมีเงื่อนไขอ่ืน
เพ่ิมเติมเข้ามา สัญญาอนุญาตเอกสารเสรี
ของกนู ครอบคลุมส าหรับ คู่มือคอมพิวเตอร์ 
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Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

ต ารา และแหล่งอ้างอิงอ่ืนทั้งในการเรียนการ
สอนและการท างาน 

7 License not specified ไม่สามารถระบุสัญญาอนุญาติได้ 
8 อ่ืนๆ เช่น Attribution, Non-Commercial, Not 

open, Open และ Public Domain เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข. 
ค าอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata)  

ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ: ประเภทข้อมูลทะเบียนและข้อมูลระดับย่อย 
 
รายการที่ 19 ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมด าเนินการ (data_support) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

0 ไม่มี  เลือกรายการตัวเลือกพร้อมระบุ ชื่อองค์กร/
หน่วยงาน/ผู้ให้การสนับสนุนหรือร่วม
ด าเนินการ  

1 หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ของรัฐรูปแบบใหม่ (ไม่รวม
สถาบันการศึกษา) 

2 หน่วยงานเอกชน หน่วยงานเอกชน (ไม่รวม
สถาบันการศึกษา) 

3 หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ  
4 มูลนิธิ/สมาคม  
5 สถาบันการศึกษา  
9 อ่ืนๆ  
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รายการที่ 20 หน่วยท่ีย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล (data_collect) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

00 ไม่มี  รายการที่ 1-5 อ้างอิงหน่วย
วิเคราะห์ทางสถิติ ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

01 บุคคล  
02 ครัวเรือน/ครอบครัว  
03 บ้าน/ที่อยู่อาศัย  
04 บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ  
05 อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  
06 พ้ืนที่การเกษตร ประมง ป่าไม้  
07 สัตว์และพันธุ์พืช  
08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่  
09 แหล่งน้ า เช่น แม่น้ า อ่างเก็บน้ า  
10 เส้นทางการเดินทาง เช่น ถนน ทางรถไฟ  
98 ไม่ทราบ  
99 อ่ืนๆ ระบุ .........  
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รายการที่ 21 ภาษาที่ใช้  (data_language) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

01 ไทย  - ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
- อ้างอิงจากภาษาที่ใช้มากใน

ประเทศไทย 
https://
th.wikipedia.org/wiki/ภาษาที่
ใช้ในประเทศไทย 

02 อังกฤษ  
03 จีน  
04 มลายู  
05 พม่า  
06 ลาว  
07 เขมร  
08 ญี่ปุ่น  
09 เกาหลี  
10 ฝรั่งเศส  
11 เยอรมัน  
12 อารบิก  
98 ไม่ทราบ  
99 อ่ืนๆ ระบุ .........  
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ภาคผนวก ค. 
ค าอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata) 
ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ: ประเภทสถิติท่ัวไปและสถิติทางการ 

 
รายการที่ 20 การจัดจ าแนก  (disaggregation) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

00 ไม่มี  - สามารถตอบได้มากกว่า 1 
ค าตอบ  

- อ้างอิงจากการรวบรวมการ
จัดจ าแนกที่ใช้มากในการ
จัดท าสถิติทางการ ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

01 เพศ  
02 อายุ/กลุ่มอายุ  
03 สถานภาพสมรส  
04 ศาสนา  
05 ระดับการศึกษา  
06 อาชีพ  
07 สถานภาพการท างาน  
08 อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ  
09 รายได้  
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่  
11 ผลิตภัณฑ์  
98 ไม่ทราบ  
99 อ่ืนๆ ระบุ ......... ข้อมูลจัดจ าแนกด้วยมิติอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อ่ืน โดยสามารถระบุได้
มากกว่า 1 การจัดจ าแนกโดยใช้
เครื่องหมาย “,” คั่นระหว่างการจัดจ าแนก 
เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย, ประเภทสวัสดิการ 
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รายการที่ 22 หน่วยตัวคูณ  (unit_of_multiplier) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพื่อแสดงผล 

ค าอธิบาย หมายเหตุ 

00 หน่วย Units หรือ 100 อ้างอิงตาม  Code list for  
concept "Unit Multiplier" as 
written in SDMX cross-
domain code list. Version 1.1 
 

01 สิบ Tens หรือ 101 
02 ร้อย Hundreds หรือ 102 
03 พัน Thousands หรือ 103 
04 หมื่น Tens of thousands หรือ 104 
05 แสน Hundreds of thousands หรือ 105 
06 ล้าน Millions หรือ 106 
07 สิบล้าน Tens of Millions หรือ 107 
08 ร้อยล้าน Hundreds of Millions หรือ 108 
09 พันล้าน Billions หรือ 109 
10 หมื่นล้าน Tens of Billions หรือ 1010 
11 แสนล้าน Hundreds of Billions หรือ 1011 
12 ล้านล้าน Trillions หรือ 1012 
98 ไม่ทราบ - 
99 อ่ืนๆ ระบุ ......... ข้อมูลจัดจ าแนกด้วยมิติอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อ่ืน โดยสามารถระบุได้
มากกว่า 1 การจัดจ าแนกโดยใช้
เครื่องหมาย “,” คั่นระหว่างการจัดจ าแนก 
เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย, ประเภทสวัสดิการ
ที่ได้รับ 

 
 


