
เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

ข้อมูลการใช้ที่ดิน 

ล าดับที่ ชื่อรายการ ค าอธิบาย โปรดระบุ 

1 ชื่อข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่ก ำหนดโดยหน่วยงำน

เจ้ำของเรื่อง 

ข้อมูลกำรใช้ที่ดิน 

2 เจ้ำของข้อมูล  ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงำน หรือชื่อ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบข้อมูล และท่ี

อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ 

ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร 

3 ค ำส ำคัญ  หัวข้อ ค ำ หรือวลี ที่ใช้ส ำหรับกำรค้น

เรื่องท่ีต้องกำรได้ 

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 

4 ค ำอธิบำยอย่ำงย่อ บทคัดย่อของข้อมูลหรือ Abstract ที่

บ่งบอกถึงเนื้อควำมในข้อมูลอย่ำงสั้น 

ข้อมูลกำรใช้ที่ดิน กำรใช้ประโยชน์

ที่ดินทำงกำรเกษตร  

5 ผู้ให้ข้อมูล  ชื่อบุคคลหรือชื่อหน่วยงำนที่ให้ข้อมูล 

และท่ีอยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ 

ส่วนปฏิบัติกำรข้อมูลกำรเกษตร 

ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร 

6 ผู้สนับสนุนหรือผู้
ร่วมด ำเนินกำร  

บุคคลหรือหน่วยงำนนอกเหนือจำก

ผู้รับผิดชอบข้อมูล ที่สนับสนุนหรือ

ร่วมด ำเนินกำร 

- 

7 วันที่เริ่มต้น วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล 

(รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น 2015-

02-25) 

- 

8 วันที่ท ำกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ล่ำสุด  

วัน เดือน ปี ล่ำสุดที่มีกำรปรับปรุง

ข้อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น 

2015-02-25) 

- 



ล าดับที่ ชื่อรายการ ค าอธิบาย โปรดระบุ 

9 แหล่งที่มำ แหล่งที่มำของข้อมูล เช่น จำก
โครงกำรส ำรวจ 

จำกกำรส ำรวจ 

10 หน่วยของกำร
จัดเก็บข้อมูล  

 

 

 

 

 

หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ก ำ รจั ด เ ก็บข้ อมู ล  เ ช่ น  หมู่ บ้ ำ น 
จังหวัด ภำค ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บุคคล 
 สถำนประกอบกำร 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้ำน 
 ต ำบล 
 อ ำเภอ 
 จังหวัด 
 ภำค 
 ประเทศ 
 อ่ืน ๆ.............................. 
 

11 รูปแบบกำรเก็บ
ข้อมูล  

รูปแบบที่บันทึกข้อมูล เช่น 
text/html XML ฐำนข้อมูล รูปภำพ 

 Text/html 
 XML 
 ฐำนข้อมูล 
 รูปภำพ  
 อ่ืน ๆ...Excel............... 

12 ประเภทกำร
น ำเสนอ 

ประเภทกำรน ำเสนอข้อมูล เช่น 
เว็บไซต์ รำยงำนวิชำกำร ตำรำงสถิติ 
ผลงำนวิจัย 

 เว็บไซต์ 
 รำยงำนวิชำกำร 
 ตำรำงสถิติ 
 ผลงำนวิจัย 
 อ่ืน ๆ.............................. 

13 ภำษำท่ีใช้  ภำษำท่ีใช้ เช่น ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น 

 ภำษำไทย 
 ภำษำอังกฤษ 
 จีน 
 ญี่ปุ่น 
 อ่ืน ๆ.............................. 



ล าดับที่ ชื่อรายการ ค าอธิบาย โปรดระบุ 

14 URL  ระบุ URL ที่สำมำรถเข้ำถึงชุดข้อมูล

ได้ 

www.oae.go.th 

 

15 ขอบเขตท่ีเผยแพร่
ข้อมูล 

ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในกำรน ำเสนอ 
ข้อมูล เช่น กรุงเทพมหำนคร 
ปริมณฑล ประเทศไทย ทุกประเทศ 

 กรุงเทพมหำนคร 
 ปริมณฑล 
 ประเทศไทย 
 ทุกประเทศ 
 อ่ืน ๆ.............................. 

16 สิทธิ์ในกำรเข้ำถึง
ข้อมูล  

สิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ซึ่งอธิบำย

ระดับกำรเข้ำถึงข้อมูล เช่น ผู้มีสิทธิ

เข้ำถึง ฟิลด์ที่สำมำรถเข้ำถึง รำยกำร

ที่สำมำรถเข้ำถึง 

ประชำชนทั่วไป 

17 สิทธิ์ในกำรใช้ข้อมูล สิทธิ์ สัญญำ หรือข้อตกลงในกำรใช้

ชุดข้อมูล เช่น สัญญำอนุญำตส ำหรับ

ข้อมูลเปิดภำครัฐ (License for 

Open Government Data) 

ประชำชนทั่วไป 

สัญญำอนุญำตส ำหรับข้อมูลเปิด

ภำครัฐ (License for Open 

Government Data) 

 

  



Data Governance Framework Template T03 

 

เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technique Metadata) 

ข้อมูลการใช้ที่ดิน 

ล าดับที่ 
ชื่อรายการ 

 
ค าอธิบาย โปรดระบุ 

1 เลขที่ Metadata เลขที่ของ Metadata ต้องก ำหนด

เลขที่เพ่ือควำมสะดวกในกำรสืบค้น 

006 

2 ค ำอธิบำยชุดข้อมูล ค ำอธิบำยสั้น ๆ ว่ำชุดข้อมูลนี้ คือ

ชุดข้อมูลอะไร 

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 

3 รำยละเอียดของชุดข้อมูล รำยละเอียดของชุดข้อมูลนี้ว่ำ มีไว้

เพ่ือท ำอะไร สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์ในด้ำนไหน ผู้ใช้สำมำรถ

น ำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ เงื่อนไข

กำรใช้ข้อมูลชุดนี้ 

ข้อมูลกำรใช้ที่ดิน กำรใช้ประโยชน์

ที่ดินทำงกำรเกษตร 

4 กำร Backup ข้อมูล เป็นกำร Backup ข้อมูลแบบ Full 

หรือ Incremental 

Full 

5 ประเภทของชุดข้อมูล เป็นข้อมูลตัวเลข วันที่ หรือ

ตัวอักษร 

ตัวเลข และตัวอักษร 

6 ชื่อไฟล์หรือชื่อตำรำง ชื่อไฟล์หรือตำรำงที่ระบุไว้ (ชื่อไฟล์

ที่ระบุชื่อไว้บนคอมพิวเตอร์ เช่น 

CUSTOMERS_V02.00) 

LAND_USED 

7 ที่อยู่ของไฟล์ (File 

location) 

ที่อยู่ของไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ ไม่ว่ำจะ

เป็นโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์หรือ 

Share Drive หรือ เว็ปไซด์ 

R:\ศสส.-สว่นปฏิบตัิการข้อมลู

การเกษตร\_4. การใช้ที่ดิน-Socio\2. 

เนือ้ที่ใช้ประโยชน์ 



Data Governance Framework Template T03 

 

ล าดับที่ 
ชื่อรายการ 

 
ค าอธิบาย โปรดระบุ 

8 ระยะเวลำในกำรเก็บ

ข้อมูล (Data Retention 

Period) 

ระยะเวลำที่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ 

ก่อนที่จะมีกำรเข้ำสู่กระบวนกำร

ท ำลำย 

ไม่มีก ำหนด 

9 กำรเก็บรักษำไฟล์ (File 

Retention Period) 

ระยะเวลำที่ไฟล์ที่บรรจุข้อมูลจะถูก

จัดเก็บไว้ ก่อนที่จะมีจัดเก็บถำวร 

ทันทีท่ีเผยแพร่ข้อมูล 

10 ตำรำงกำรจัดเก็บถำวร ระบุรำยละเอียดกำรจัดเก็บถำวร 

(Archive ข้อมูล) โดยสังเขป 

จัดเก็บถำวรทันทีที่เผยแพร่ข้อมูล 

11 ข้อก ำหนดกำรล้ำงข้อมูล ระบุเงื่อนไขในกำรล้ำงข้อมูล

โดยสังเขป เช่น สำมำรถล้ำงข้อมูล

ได้ต่อเมื่อมีกำรจัดเก็บถำวรแล้ว  

ไม่มีกำรล้ำงข้อมูล 



Data Governance Framework Template T03 

 

 

ชื่อของข้อมูล ข้อมูลกำรใช้ที่ดิน 
ID ของข้อมูล 006_LAND_USED 
รายละเอียด ข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 
หมายเหต ุ ภาษาที่ใช ้ ภำษำไทย 

…………………………………………….   
…………………………………………….   
…………………………………………….   

 

ล าดับที ่ ชื่อฟิลด์ข้อมูล 
ประเภท
ข้อมูล 

ขนาดข้อมูล 
Mandatory 
(M/O/C) 

ค าอธิบายฟิลด ์
ขอบเขตของค่าที่

ระบุในฟิลด ์
รูปแบบ เงื่อนไข หมายเหต ุ

1 
 
 

YEAR ตัวอักษร 4 M ปีเพำะปลูก N/A N/A N/A N/A 

2 
 
 

LAND_TYPE ตัวอักษร 100 M รำยกำร N/A N/A N/A N/A 

3 PROVINCE_N ตัวอักษร 200 M ชื่อจังหวัด N/A N/A N/A N/A 
4 
 

AREA ตัวเลข 20 O เนื้อที่ (ล้ำนไร่) N/A N/A N/A N/A 

 




