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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาสำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ (Metadata Standard) 

ตารางที่ 1  คำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 
 

No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง 

1 ประเภทข้อมูล data_type ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประเภทใด  
 

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

1 = ข้อมูลระเบียน  2 = ข้อมูลสถิติ 

2 
 

ชื่อชุดข้อมูล  title ชื่อของชุดข้อมูลที่กำหนดโดย
องค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล 

Text 
(150 Characters) 

รายได้จากการท่องเที่ยว  จำนวนกำลังแรงงานรวม 

3 
 

องค์กร owner_org ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล Code 
(Character 4 digits) 
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ข.” 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

4 ชื่อผู้ติดต่อ 
 

maintainer ชื่อกอง สำนัก หรือฝ่าย ที่ได้รับ
การมอบหมายให้รับผิดชอบ
ข้อมูล 

Text  
(150 Characters)  

กลุ่มสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจ  

กองสถิติสังคม 

5 อีเมลผู้ติดต่อ 
 

maintainer_email อีเมลกอง สำนัก หรือฝ่าย ที่ได้รับ
การมอบหมายให้รับผิดชอบ
ข้อมูล 

 

Text  
(50 Characters) 
 

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

mailto:bets@mots.go.th
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No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง 

6 คำสำคัญ 
 

tag_string หัวข้อ คำ วลี หรือแท็ก (tag)  
ที่ใช้ระบุคำสำคัญในชุดข้อมูล  

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

รายได้, ท่องเที่ยว, จังหวัด แรงงาน, กำลังแรงงาน 

7 รายละเอียด notes คำอธิบายรายละเอียดที่สำคัญ
ของชุดข้อมูลอย่างสั้น เช่น  
คำนิยาม ชุดข้อมูลเกี่ยวกับอะไร 
มีวิธีการจัดเก็บแบบใด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล 
เป็นใคร 

Text 
(1,000 Characters) 
 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
จำแนกรายจังหวัด 

กําลังแรงงานรวม หมายถึง 
บุคคลทุกคนที่มี อายุ 15 ปี
ขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการ
สํารวจเป็นผู้อยู่ในกําลัง
แรงงานปัจจุบัน และเป็น 
ผู้ถูกจัดจําแนกอยู่ใน
ประเภทกําลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล 

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

Code  
(Character 2 digits 
(01-99)) 
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ข.” 

04 = แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560-2564)  
11 = พันธกิจของ สป.กก. 
- เพ่ือรายงานสถานการณ์
ด้านการท่องเที่ยว  
 

10 = กฎกระทรวง  
11 = พันธกิจของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ  
- เพ่ือประมาณจํานวนและ
ลักษณะของกําลังแรงงาน
ภายในประเทศ  

9.1 หน่วยความถี่ 
ของการปรับปรุง
ข้อมูล 

update_frequency
_unit 

สำหรับข้อมูลระเบียน และข้อมูล
ภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ : ความถ่ี
ที่ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลถูก
ปรับปรุง/เพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลง 
สำหรับข้อมูลสถิติ: ความถี่ในการ
เผยแพร่ต่อผู้ใช้ข้อมูล 

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

A M 
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No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง 

9.2 ค่าความถ่ีของการ
ปรับปรุงข้อมูล 

update_frequency
_interval 

ใช้คุณสมบัตินี้ประกอบกับหน่วย
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น ถ้าชุดข้อมูลมีการ
ปรับปรุงทุก ๆ 2 ปี ท่านสามารถ
ใส่ “2” สำหรับค่าความถ่ี และ  
“รายปี” สำหรับหน่วยความถี่ 

Number หรือ เว้น
ว่างไว้  

2 1 

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตร์หรือ  
เชิงพ้ืนที่ 

geo_coverage สำหรับข้อมูลระเบียน และข้อมูล
ภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่: มิติการ
จัดจำแนกข้อมูลพ้ืนที่ในระดับ
ย่อยทีสุ่ดในการจัดเก็บข้อมูล 

สำหรับข้อมูลสถิติ: มิติการจัด
จำแนกข้อมูลพ้ืนที่ในระดับย่อย
ทีสุ่ดในการนำเสนอข้อมูล 

Code  
(Character 2 digits 
(00-99))  
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ข.” 

06 = จังหวัด 06 = จังหวัด 

11 แหล่งที่มา data_source แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมา
จัดทำชุดข้อมูล พร้อม
หน่วยงานที่จัดทำ เช่น 
สำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ) ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ (กรมการปกครอง)  

Text 
(200 Characters) 
 

รายงานสถานการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว (สป.กก.) 

สำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ) 

12 รูปแบบการเก็บ
ข้อมูล 

data_format รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล Code  
(Character 2 digits 
(01-99))   
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ข.” 

02 = csv 
07 = text 

01 = Database 
10 = XLS 
07 = text 
99 = อ่ืน ๆ ระบุ SPSS 



มสพร. 1-2564 

- 48 - 

No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง 

13 หมวดหมู่ข้อมูล
ตามธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

data_category หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

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

1 = ข้อมูลสาธารณะ 1 = ข้อมูลสาธารณะ 

14 สัญญาอนุญาตให้
ใช้ข้อมูล 

license_id สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ต้อง
สอดคล้องกับหมวดหมู่ข้อมูลตาม
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

Code  
(Character 1 digits 
(01-99))  
ดูรายละเอียด 
“ภาคผนวก ข.” 

99 = DGA Open 
Government License 

98 = License not 
specified 

 
  




