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1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ท่ัวไป (General User) 
 

1.1. วิธีการเข้าใช้งานระบบ 
1. เปิด Google Chrome หรอื Firefox พิมพ์ URL: https://data.go.th 
2. หลังจากท่ีท่านเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว จะปรากฏหน้าจอหลัก ดังรูป 

 

1.2. เมนูการใช้งาน 
จะประกอบด้วยเมนู ดังต่อไปนี้ 
- หน้าหลัก – กลับสู่หน้าหลักของเว็บไซต์  
- ชุดข้อมูล – Browse รายการชุดข้อมูลทั้งหมดในระบบ 
- องค์กร – Browse รายการชุดข้อมูลตามหน่วยงานผู้สร้างข้อมูล 
- กลุ่มชุดข้อมูล – Browse รายการชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ 
- เอกสารเผยแพร่ – บทความที่เป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้และคู่มือการใช้งานต่างๆ 
- ตัวอย่างการใช้ชุดข้อมูล – บทความและข่าวสารการนำชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ 
- ร้องขอชุดข้อมูล – ร้องขอชุดข้อมูลเปิดไปยังผู้ดูแลระบบ 
- ถาม-ตอบ – รายการคำถาม-คำตอบที่ถูกถามบ่อยๆ (FAQ)  

 
1.3. การค้นหาชุดข้อมูล 

ผู้ใช้สามารถสืบค้นชุดข้อมูลโดยใช้คำสำคัญ (keyword) ได้ โดยเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสำคัญ แล้วคลิกปุ่ม 
“ค้นหาข้อมูล” ดังรูป ระบบจะค้นหาจากฟิลด์ต่อไปนี้ ชื่อชุดข้อมูล (title) รายละเอียด (description) และ
ป้ายกำกับ (tag) และแสดงผลลัพธ์เป็นรายการชุดข้อมูลที่ตรงกับคำค้นของผู้ใช้ ดังรูป 

https://data.go.th/
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1.ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นชุดข้อมูลได้โดยคำสำคัญ (keyword) ได้ จากนั้น คลิกปุ่ม “ค้นหาข้อมูล” ดัง
ตัวอย่างในรูป 

 
 
 2. เมื่อผู้ใช้งาน คลิกปุ่ม ค้นหาข้อมูล แล้ว ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นรายการชุดข้อมูลที่ตรงกับคำค้น
ของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในรูป   
 

 
 
1.4. การดูรายการชุดข้อมูลทั้งหมด 

ผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู ชุดข้อมูล เพ่ือดูรายการชุดข้อมูลทั้งหมดในระบบ ดังรูป 
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1.5. การดูรายการชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ 
นอกจากนีผู้้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาชุดข้อมูลได้โดยป้อนข้อมูลลงในช่องค้นหาในหน้า ชุดข้อมูล 

จากนั้นกดท่ีไอคอน          จะได้ผลลัพธ์จากการค้นหาดังรูป  
 

 
 

1. ผู้ใช้สามารถกรองผลลัพธ์(filter) ตามหมวดหมู่ของข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อหมวดหมู่  

 
2. ระบบจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะในหมวดหมู่ที่ผู้ใช้เลือก  

 
3. ผู้ใช้สามารถคลิกที่เครื่องหมาย X หลังชื่อหมวดหมู่เพ่ือยกเลิกฟิลเตอร์หมวดหมู่ดังกล่าว 

4. ผู้ใช้ยังสามารถ browse ชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ได้โดยคลิกที่เมนู กลุ่มชุดข้อมูล และเลือกหมวดหมู่ที่
ต้องการ ระบบจะแสดงชุดข้อมูลเฉพาะในหมวดหมู่ที่ต้องการ 

5. ผู้ใช้สามารถค้นหาหมวดหมู่ที่ต้องการโดยพิมพ์คำสำคัญในช่อง ค้นหาหมวดหมู่ 

1 2 
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1.6. การดูรายการชุดข้อมูลตามองค์กร 

1. จากผลลัพธ์การค้นหาชุดข้อมูลด ผู้ใช้สามารถกรองผลลัพธ์ (filter) ตามหน่วยงาน/องค์กรของข้อมูล 
โดยคลิกที่ชื่อองค์กรดังรูป 
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2. ระบบจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะในองค์กรดังกล่าว ดังรูป 

 
3. ผู้ใช้สามารถคลิกที่เครื่องหมาย X หลังชื่อองค์กร เพ่ือยกเลิกฟิลเตอร์องค์กรดังกล่าว 

4. นอกจากนีผู้้ใช้สามารถ browse ชุดข้อมูลตามองค์กรได้โดยคลิกท่ีเมนู องค์กร และเลือกองค์กรที่
ต้องการ ดังตัวอย่างในรูป 

5. ผู้ใช้สามารถค้นหาองค์กรได้จากชื่อองค์กรโดยที่ผู้ใช้ระบุชื่อองค์กรลงในช่องค้นหาองค์กร   
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6. จากนั้นระบบจะแสดงชุดข้อมูลในเฉพาะองค์กรที่ผู้ใช้เลือก หากต้องการดูชุดข้อมูลของหน่วยงานลูก

ด้วย สามารถเลือก include sub-organizations และกดค้นหา เพื่อแสดงชุดข้อมูลทั้งหมด 
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1.7 การดูรายการชุดข้อมูลตามป้ายกำกับ (tag) 
ผู้ใช้สามารถค้นหาชุดข้อมูลจากป้ายกำกับ โดยเลือกกรองชุดข้อมูลจากผลลัพธ์การค้นหา หรือคลิกท่ี

เมนู ชุดข้อมูล และคลิกที่ป้ายกำกับที่ต้องการจากส่วน คำสำคัญ จากเมนูด้านซ้าย ดังตัวอย่างในรูป 
 



คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ     8 
 

  
ผู้ใช้สามารถกรองชุดข้อมูลตามป้ายกำกับท่ีสัมพันธ์กับกลุ่มชุดข้อมูล โดยคลิกที่เมนู กลุ่มชุดข้อมูล 

และเลือกกลุ่มชุดข้อมูลที่ต้องการ และคลิกท่ีป้ายกำกับที่ต้องการกรองชุดข้อมูลในกลุ่มชุดข้อมูลที่ต้องการ 
หรือ กรองชุดข้อมูลตามป้ายกำกับท่ีสัมพันธ์กับหน่วยงาน โดยคลิกที่เมนู องค์กร และเลือกองค์กรที่ต้องการ 
และคลิกทีป่้ายกำกับที่ต้องการกรองชุดข้อมูลในองค์กรที่ต้องการดังตัวอย่างในรูป 
1.8 การเรียงลำดับชุดข้อมูลในผลลัพธ์การสืบค้นชุดข้อมูล 

การเรียงลำดับชุดข้อมูลหรือเนื้อหาที่จะแสดงผลบนเว็บไซต์ได้โดยเมื่อผู้ใช้ browse ชุดข้อมูลหรือ
ค้นหาชุดข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลือกจัดลำดับรายการชุดข้อมูลผลลัพธ์ได้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการเรียงลำดับ 
และแสดงผลลัพธ์ที่เรียงลำดับแล้วดังรูป 
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1.9 การดูรายละเอียดและ Download ชุดข้อมูล 
 จากผลการค้นหาหรือการ browse ชุดข้อมูล ผู ้ใช้สามารถคลิกที ่ช ื ่อชุดข้อมูล เพื ่อดู (view) 
รายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลเมทาดาตาของชุดข้อมูลดังแสดงดังรูป นอกจากนี้ระบบ
ยังสามารถแสดงชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่ผู้ใช้ view อยู่ ในส่วนของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังรูป โดย
ชุดข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง คือ ชุดข้อมูลที่มี tag ร่วมกันกับชุดที่ผู ้ใช้ view ซึ่งระบบจะค้นหาชุดข้อมูลที่มี tag 
เดียวกันและนำมาแสดงผล 
 ทั้งนี้ระบบจะแสดงเมทาดาตาของชุดข้อมูลในระดับ คือ 
 1. ระดับชุดข้อมูล (dataset) 
 2. ระดับทรัพยากร (ไฟล์) (resource) 
 โดย 1 ชุดข้อมูลสามารถประกอบด้วยหลายทรัพยากรได้ โดยในรูป ตารางข้อมูลเมทาดาตาในส่วนบน
จะเป็นข้อมูลของทรัพยากร และตารางส่วนล่างเป็นข้อมูลของชุดข้อมูล 
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 หากผู้ใช้สนใจ Download ไฟล์ของชุดข้อมูล เมื่อผู้ใช้คลิกท่ีชื่อทรัพยากร (ไฟล์) ระบบจะแสดงข้อมูล
ของไฟล์ทรัพยากรนั้น และ คลิกที่ไอคอน “ดาวน์โหลด” เพื่อ download ไฟล์ทรัพยากรนั้น หรือ คลิกที่ 
ไอคอน “ZIP” เพ่ือ download ไฟล์ทรัพยากรทั้งหมดของชุดข้อมูลนั้นและข้อมูลเมทาดาตาในแบบไฟล์ zip  
 ในรูปแสดงตัวอย่างไฟล์ชุดข้อมูลที ่ Download ในแบบไฟล์ excel และแสดงตัวอย่างไฟล์รวม
ทรัพยากรในแบบไฟล์ zip และแสดงตัวอย่างไฟล์ข้อมูลเมทาดาตาที่อยู่ในไฟล์ zip ในแบบไฟล์ JSON โดยจะ
แสดงขั้นตอนต่างๆดังนี้  

1. ผู้ใช้สามารถคลิกท่ีชื่อชุดข้อมูล เพ่ือดู (view) รายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลได ้ดังตัวอย่าง 

เมทาดาตาของทรัพยากร 

เมทาดาตาของชุดข้อมูล 

ทรัพยากร 

ชุดข้อมูล 

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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2. ผู้ใช้งานสามารถเลือกการ Download ทรัพยากรทั ้งหมดของชุดข้อมูลนี้ในแบบ zip ไฟล์ได้ ดัง

ตัวอย่าง 
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3. ผู้ใช้สามารถเลือก Download ไฟล์ชุดข้อมูลที่ Download ไดใ้นแบบไฟล์ CSV หรือ excel โดยคลิก

ที่ไอคอน “ดาวน์โหลด” หน้าชื่อไฟล์ชุดข้อมูล 

 
 

4. ผู้ใช้สามารถ share หน้าชุดข้อมูลนี้ไปยัง social media ได้แก่ Twitter กับ Facebook ได้โดยคลิกที่
ไอคอน Twitter และ Facebook ในหน้าชุดข้อมูล 

5. ระบบสามารถแสดงชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่ผู้ใช้ view อยู่ ในส่วนของชุดข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังรูป 
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1.10 การ Preview ชุดข้อมูล 

สำหรับชุดข้อมูลที่มีไฟล์ทรัพยากรเป็นแบบ .xls .xlsx หรือ .csv ที่ข้อมูลอยู่ในแบบตาราง คือ มี 
header อยู่ในแถวที่ 1 และทุกแถวมีจำนวนคอลัมน์เท่ากัน ระบบจะแสดงการ  preview ชุดข้อมูลในแบบ
ตาราง data explorer อย่างอัตโนมัติ ดังแสดงในรูป ทั้งนี้หากไฟล์ทรัพยากรของชุดข้อมูลไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
ดังกล่าว ระบบก็จะไม่แสดงตาราง preview ดังกล่าว 

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเลือก preview ตารางข้อมูลในแบบ graph ได้ ดังตัวอย่างในรูป โดยสามารถ
เลือกฟิลด์ที่จะเป็นแกน X และแกน Y ของกราฟได้จากฟิลด์ในไฟล์ทรัพยากรชุดข้อมูล และเลือกชนิดของ
กราฟได ้
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1.11 การเรียกใช้ API ของชุดข้อมูล 

ผู้ใช้จะสามารถเรียกใช้ API ของชุดข้อมูล (data API) ได้ โดยผ่าน Data API ของ CKAN (CKAN 
Data API) ซึ่งจะเป็น API ที่ใช้งานในการ query ข้อมูลแบบพื้นฐาน (basic API) เช่น กำหนดจำนวน Limit 
ของผลลัพธ์ การค้นหาโดยใช้คำสำคัญ (key word) เป็นต้น หากต้องการใช้การ query ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น 
field search หรือ aggregation query จะต้องเขียนคำสั่งภาษา SQL ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากขึ้น 

ขั้นตอนการเรียกใช้งาน ดังนี้ 
1. สำหรับชุดข้อมูลที่สามารถ preview ได้ ระบบจะแสดงปุ่ม Data API เพื่อเรียกใช้ CKAN Data API 

ให้ ดังรูป เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มดังกล่าว ระบบจะแสดงวิธีการเรียกใช้ URL request ของ Data API ของ
ชุดข้อมูลดังกล่าวให้  
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2. เมื่อผู้ใช้เรียกใช้ URL request ดังกล่าว จะได้ผลลัพธ์ของ API จะอยู่ในรูปแบบของ JSON แสดงดัง
ตัวอย่าง 
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3. อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในขั้นตอนที่กล่าวมานี้ผู ้ใช้จะต้องลงทะเบียนขอรับ API Key ในการ
เข้าถึง Data API ของระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน API ของผู้ใช้ 
และสามารถกำหนดจำนวน API Request สูงสุดต่อวันในการเรียกใช้งาน API โดยหากผู้ใช้มิได้ระบุ 
API Key เป็นพารามิเตอร์ต่อท้ายใน API Request URL หรือระบุ API Key ไม่ถูกต้อง (invalid API 
Key) จะไม่ได้รับผลลัพธ์ของ API หากผู้ใช้ระบุ API Key เป็นพารามิเตอร์ใน API Request URL ได้
ถูกต้องก็จะได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ ดังรายละเอียดการใช้งานในเอกสารคู่มือการใช้งาน Data.go.th 
API ที่ https://data.go.th/pages/data-go-th-api 

 
1.12 การทำ Data Visualization กับชุดขอ้มูล 
1. จากหน้าจอชุดข้อมูล หากชุดข้อมูลอยู่ในรูปแบบตารางที่สามารถ preview ได้ตามหัวข้อ 1.9 จะปรากฏปุ่ม 
“Data Visualization” เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มดังกล่าว จะเข้าสู่หน้าจอ Open-D Data Playground ที่จะแสดง
ตาราง preview ชุดข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะ แสดงในแบบตารางหรือแผนที่ ดังรูป 

 

 

https://data.go.th/pages/data-go-th-api
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2. ผู ้ใช้ก็สามารถคลิกที่ ไอคอนแสดงแผนที ่ตามข้อ 1 ได้ โดยหากชุดข้อมูลมีฟิลด์พิกัด latitude และ 
longtitude ก็จะสามารถเลือกให้แสดงข้อมูลพิกัดบนแผนที่ได้ ดังรูป  

 
 

3. เมื่อผู้ใช้คลิกท่ีไอคอนรูปกราฟ จะสามารถเลือสร้าง data visualization ข้อมูลในแบบกราฟชนิดต่างๆ ดัง
รูป โดยผู้ใช้ต้องเลือกฟิลด์ที่จะให้แสดงค่าในแกน x และแกน y โดยการ drag-and-drop และเลือกรูปแบบ
กราฟที่ต้องการ 
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4. ทั้งนี้สำหรับค่าของแกน y ผู้ใช้จะต้องเลือก aggregation function เช่น SUM COUNT AVG โดยเมื่อผู้ใช้
กำหนด aggregation function แล้วระบบจึงจะแสดงผลกราฟ ตัวอย่างในรูปผู้ใช้คลิกท่ีไอคอนรูปกราฟแท่ง 
ระบบจะสร้าง visualization ข้อมูลในแบบ bar chart ดังรูป 
 

 
 

1.13 การแสดงความเห็นต่อชุดข้อมูล 
 
1. ผู้ใช้สามารถแสดงความเห็นต่อชุดข้อมูลได้โดยจะต้องระบุตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้บน Facebook ของตนก่อน 
โดยคลิกที่ชื่อชุดข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดของชุดข้อมูล พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น และ คลิก เข้าสู่ระบบ
เพ่ือโพสต์ จากนั้นผู้ใช้จะต้อง login ด้วย facebook acoount เพ่ือระบุตัวตน 
2. จากนั้นจะปรากฏข้อความความคิดเห็นของผู้ใช้ในหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล 
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1.14 การส่งข้อเสนอแนะให้ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือความเห็นไปยังผู้ดูแลระบบ ดังมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “ส่งข้อเสนอแนะ” เพ่ือเข้าหน้าจอส่งข้อเสนอแนะ 
2. ผู้ใช้สามารถระบุอีเมล์ของตน ชื่อหัวข้อ เนื้อหาข้อเสนอแนะ และกดส่งความคิดเห็น 
3. เมื่อผู้ดูแลระบบตอบกลับข้อเสนอแนะดังกล่าว ระบบจะส่งอีเมล์ที่ผู้ดูแลระบบตอบไปยังผู้ส่งคำถาม 

ดังรูป 
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1.15 การร้องขอชุดข้อมูล 

ผู้ใช้สามารถส่งการร้องขอชุดข้อมูลไปยังผู้ดูแลระบบ ดังมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “ร้องขอชุดข้อมูล” เพ่ือเข้าหน้าจอส่งคำร้องขอชุดข้อมูล 
2. ผู้ใช้สามารถระบุอีเมล์ของตน รายละเอียดของชุดข้อมูลที่ต้องการ และกดยื่นคำร้อง ดังรูป 
3. เมื่อผู้ดูแลระบบตอบกลับคำร้องขอดังกล่าว ระบบจะส่งอีเมล์ที่ผู้ดูแลระบบตอบไปยังผู้ส่งคำร้องขอ 

ดังตัวอย่างในหัวข้อ 1.13 
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2. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน (Organization Administrator) 
 
2.1 การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ 
ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกท่ีเมนู “สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ” ดังรูป 
 

 
 
2. คลิกท่ีปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Mail.go.th หรือ เข้าสู่ระบบด้วย Open ID ดังรูป โดยผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน
สมัครขอบัญชีจาก Mail.go.th หรือ Open ID มาก่อนแล้ว จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้ 
 

 
 
3. จากตัวอย่างดังรูป เมื่อผู้ใช้คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย Open ID” หรือ “เข้าสู่ระบบด้วย Mail.go.th” ผู้ใช้
จะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตนของระบบ Open ID หรือ Mail.go.th 
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4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วและยังไม่เคยได้รับการอนุญาตให้ใช้บริการของ Data.go.th มาก่อน ระบบ
จะเข้าสู่หน้าสมัครขอใช้บริการดังรูป 
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5. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดปุ่มลงทะเบียน ระบบจะเข้าสู่หน้าจอสร้างใบสมัคร เพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์
ออกมาและให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานลงนาม และ scan เอกสาร ส่งไปที่ contact@dga.or.th ดังรูป 

 
 
6. ทั้งนี้ผู้ใช้จะได้รับเมล์ยืนยันการสมัคร พร้อมทั้งลิงก์ที่สามารถกลับมาสู่หน้าพิมพ์ใบสมัครได้อีกตามต้องการ 
ดังรูป 

mailto:contact@dga.or.th
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2.2 การยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ 
 
1. เมื่อผู้ใช้ได้รับการอนุมัติข้อมูลการสมัคร ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Data.go.th ได้แล้ว หรือ หากผู้ใช้
เคยมีบัญชีผู้ใช้อยู่ในระบบ Data.go.th เวอร์ชั่นเดิมอยู่แล้ว ก็จะสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ Open ID หรือ 
Mail.go.th ของตนในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบได้โดยเข้าสู่เมนู “สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ” ดังหัวข้อ 
2.1 และเลือกคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย Open ID” หรือ “เข้าสู่ระบบด้วย Mail.go.th” ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า
ยืนยันตัวตนของระบบ Open ID หรือ Mail.go.th ดังรูป 
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2. เมื่อผู้ใช้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบ Data.go.th ในฐานะผู้ดูแลข้อมูล
ของหน่วยงาน (Organization Administrator) ได้ทันที ดังรูป โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบหน่วยงานที่ตนเองมี
สิทธิ์ในการสร้าง/แก้ไขข้อมูล โดยคลิกที่ องค์กรของฉัน ดังรูป 
 

 
 

 
2.3 การสร้างชุดข้อมูลใหม่ 
เมื่อผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้สำเร็จแล้ว และได้รับการกำหนดสิทธิ์โดยผู้ดูแลระบบให้เป็น ผู้ดูแลข้อมูล
ของหน่วยงาน จะสามารถนำเข้าชุดข้อมูลโดย 

1. ในหน้าจอคลิกท่ีเมนู ชุดข้อมูล จะแสดงรายการชุดข้อมูล ให้คลิกปุ่ม เพิ่มชุดข้อมูล ดังรูป เมื่อผู้ใช้คลิก
ที่ปุ่มดังกล่าวแล้ว จะสามารถเพ่ิมรายละเอียดเมทาดาตาของชุดข้อมูลใหม่ได้ดังรูป  
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2. ทั้งนี้คำอธิบายชุดข้อมูล หรือ เมทาดาตาของชุดข้อมูลจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสพร. 
(https://gdhelppage.nso.go.th/p00_03_006.html)  เมื่อเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
แล้วคลิกปุ่ม ต่อไป: เพ่ิมข้อมูล 

3. ทั้งนีผู้้ใช้สามารถขอคำแนะนำป้ายกำกับได้อย่างอัตโนมัติ ในขั้นตอนการสร้างหรือแก้ไขชุดข้อมูล โดย
คลิกท่ีปุ่ม แนะนำคำสำคัญ ระบบจะนำข้อมูลจากฟิลด์ชื่อชุดข้อมูล และฟิลด์รายละเอียดมาใช้ในการ
แนะนำคำสำคัญ และจะระบุค่าลงในช่อง คำสำคัญ ให้อย่างอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถลบคำสำคัญท่ี
ระบบแนะนำให้ได้ หรือเพ่ิมคำสำคัญลงในช่อง คำสำคัญได้เอง  

4. หน้าจอถัดไปเป็นการนำเข้าไฟล์ข้อมูลซึ่งสามารถนำเข้าได้มากกว่า 1 ไฟล์ ดังรูป โดยสามารถเพ่ิม
รายละเอียดของไฟล์ข้อมูล ประกอบด้วย ไฟล์ข้อมูลซึ่งสามารถนำเข้าได้ทั้งการอัพโหลดหรือใส่ลิ้งค์
ของไฟล์ข้อมูล ชื่อของไฟล์ รายละเอียดของไฟล์ รูปแบบของไฟล์ เมื่อเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อย หากต้องการเพิ่มไฟล์ข้อมูลอีกให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพ่ิมรายการ หากต้องการให้บันทึกและ
เสร็จสิ้นโดยทันที ให้คลิกปุ่ม สิ้นสุด 

5. เมื่อระบบทำการบันทึกเมทาเดตาของชุดข้อมูลและไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอ
รายละเอียดของชุดข้อมูล 

 

 
 

https://gdhelppage.nso.go.th/p00_03_006.html
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2.4 การแก้ไขปรับปรุงชุดข้อมูล 
เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ และมีสิทธิเป็นผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน จะมีสิทธิในการแก้ไขชุดข้อมูล ของ
หน่วยงานของตนเองได้โดย 
1. ที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของชุดข้อมูลที่จะทำการแก้ไข คลิกที่ไอคอนการแก้ไขหลังชื่อชุดข้อมูล ดังรูป  
2. เมื่อผู้ใช้คลิกไอคอนการแก้ไขแล้ว จะสามารถแก้ไขรายละเอียดของชุดข้อมูล ดังรูป เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้วคลิกท่ีปุ่ม ปรับปรุงชุดข้อมูล 
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3. หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขไฟล์ทรัพยากรข้อมูลให้คลิกที่แถบ ทรัพยากร จะสามารถเพ่ิมหรือแก้ไขไฟล์ทรัพยากร
ที่มีอยู่แล้วได้ โดยหากต้องการเพิ่มไฟล์ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มทรัพยากรใหม่ ดังรูป และหากต้องการแก้ไขไฟล์ข้อมูล
เดิมให้คลิกที่ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏหน้าจอให้สามารถแก้ไขรายละเอียดหรือลบไฟล์ทรัพยากรได้ 
ดังรูป 
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2.5 การลบชุดข้อมูล 
เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ และมีสิทธิเป็นผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน จะมีสิทธิในการลบชุดข้อมูล ของ
หน่วยงานของตนเองได้โดย 

1. ที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของชุดข้อมูลที่จะทำการลบ คลิกท่ีไอคอนการแก้ไขหลังชื่อชุดข้อมูล ดัง
หัวข้อ 2.6 

2. เมื่อผู้ใช้คลิกไอคอนการแก้ไขแล้ว จะสามารถลบชุดข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม ลบ ดังรูป 
3. ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการลบชุดข้อมูล ให้คลิกปุ่มเลือก ยกเลิก หรือ ยืนยันการลบชุดข้อมูล 

รวมทั้งไฟล์ทรัพยากรทั้งหมดของชุดข้อมูล เมื่อยืนยันการลบแล้วข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ ดังรูป 
 

2.6 การกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลของชุดข้อมูล 
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ผู้ใช้สามารถระบหุมวดหมู่ของกลุ่มชุดข้อมูลหลัก (Primary Group) ให้กับชุดข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อชุด
ข้อมูล และแถบ กลุ่มชุดข้อมูล จากนั้นเลือกหมวดหมู่ของกลุ่มชุดข้อมูลหลัก และคลิกท่ีปุ่ม เพิ่มไปที่กลุ่มนี้ ดัง
ตัวอย่างในรูป 

 
ผู้ใช้สามารถขอคำแนะนำกลุ่มชุดข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ ในขั้นตอนการกำหนดกลุ่มชุดข้อมูลของชุด

ข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม แนะนำกลุ่ม ระบบจะนำข้อมูลจากฟิลด์ชื่อชุดข้อมูล และฟิลด์รายละเอียดมาใช้ในการ
แนะนำกลุ่ม และจะระบุค่ากลุ่มชุดข้อมูล ให้อย่างอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถลบกลุ่มชุดข้อมูลที่ระบบแนะนำให้
ได้ หรือเพ่ิมกลุ่มชุดข้อมูลได้เอง ดังรูป 
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2.7 การตอบแบบประเมินชุดข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่า (High Value Dataset) 

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงานสามารถประเมินชุดข้อมูลของหน่วยงานของตนเอง โดยคลิกที่
แถบ แบบประเมิน จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแบบประเมินชุดข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินชุดข้อมูลที่มีคุณค่า โดย
ระบบจะทำการตอบแบบประเมินสำหรับคำถามบางข้อที่สามารถคำนวณให้ได้อย่างอัตโนมัติ เช่น จำนวนครั้ง
ในการเข้าชม และดาวน์โหลดชุดข้อมูล และจำนวนปีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นต้น เมื่อผู้ใช้ประเมินเสร็จแล้ว
สามารถส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินได้ต่อไป ดังรูป 
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2.8 การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
2.8.1 การขอยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ 

ในกรณีผู้ใช้ในองค์กรที่มีบทบาทตั้งแต่บรรณาธิการ (organization editor) ขึ้นไปจะสามารถยื่นคำร้อง
เพ่ือขอยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองหรือผู้อื่นภายในหน่วยงานได้ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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1. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ คลิกที่ ชื่อผู้ใช้ บนเมนูบาร์ และคลิกท่ี องค์กรของฉัน 
2. เลือกแท็บองค์กรของฉัน จะปรากฏ องค์กรที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ 
3. หลังจากเลือกองค์กร จะปรากฏ ลิงก์ “จัดการผู้ใช้” ที่อยู่ด้านล่างของ ชื่อหน่วยงาน 
4. หลังจากคลิกลิงก์ “จัดการผู้ใช้” ระบบจะแสดงรายชื่อสมาชิกภายในองค์กร 
5. ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแจ้งขอยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกขององค์กร โดยการกดปุ่ม “ขอ

ยกเลิกผู้ใช้” 
6. หลังจากกดปุ่ม “ขอยกเลิกผู้ใช้” ระบบจะแสดงฟอร์มการแจ้งขอยกเลิก โดยจะต้องกรอกเหตุผลของ

การยกเลิกของผู้ใช้งานที่ถูกยกเลิก  จากนั้นกดปุ่มยื่นคำร้อง เพื่อส่งข้อมูลคำร้อง 
7. จากนั้นให้ผู้แจ้งคำร้อง ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ของผู้ที่ถูกยกเลิก เพ่ือให้ หน่วยงานต้นสังกัดเซ็น

รับรอง และ ส่งเอกสารแจ้ง สพร. เพื่อให้พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังตัวอย่างหน้าจอแสดงการขอยกเลิก
ขอยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของหน่วยงาน ดังรูป 
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2.8.2 การขอแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 
ผู้ใช้สามารถยื่นคำร้องเพ่ือขอแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ คลิกที่ ไอคอน ดินสอ บนเมนูบาร์ 
2. ระบบจะแสดงฟอร์มให้แก้ไขข้อมูล  
3. คลิกที่ช่องรับรองข้อความ แล้วกดปุ่ม “บันทึก”  

ดังตัวอย่างหน้าจอแสดงการขอแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ดังรูป 
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2.8.3 การดูรายการบัญชีผู้ใช้ภายในหน่วยงาน 
 ผู้ใช้สามารถคลิกดรูายการบัญชีผู้ใช้ภายในหน่วยงานได้โดยทำตามข้ันตอนที่ 1-4 ในหัวข้อ 2.7.1 
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3. คู่มือการใช้งานสำหรับนักพัฒนา (Developer) 
 
3.1 การลงทะเบียนขอใช้บริการ API 
 ตามนโยบายการใช้งาน API ของ Data.go.th ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนเพ่ือขอใช้บริการ API ก่อน จึงจะ
ได้รับ API Key ของตนเอง เพ่ือใช้ในการเข้าถึง API ของชุดข้อมูลได้ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวกำหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันการเรียกใช้ API อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การ attack server หรือ การเรียกใช้ API ในปริมาณท่ีมาก
เกินไป ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังต้องการทราบ profile พ้ืนฐาน
ของนักพัฒนา เพ่ือให้สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการ API มีดังนี้ 

1) จากเมนูของเว็บไซต์ https://data.go.th คลิกท่ีลิงก์ “สำหรับนักพัฒนา” หรือ สามารถเข้าตรงไปที่
เว็บไซต์ https://opend.data.go.th  

2) คลิกท่ีลิงก์ “สมัครเป็นผู้ใช้”  
3) กรอกข้อมูลส่วนตัว และตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” 
4) ระบบจะส่ง email ยืนยันการสมัคร เมื่อผู้สมัครคลิกที่ลิงก์ ยืนยัน จากอีเมล์ดังกล่าว ก็จะสามารถ 

login เข้าสู่ระบบ login ได้ 
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3.2 การยืนยันตัวตนเพื่อดูข้อมูล API Key และปรับปรุง Profile 

การยืนยันตัวตน 
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อดูข้อมูล API Key มีดังนี้ 
1) จากเมนูของเว็บไซต์ https://data.go.th คลิกท่ีลิงก์ “สำหรับนักพัฒนา” หรือ สามารถเข้าตรงไปที่

เว็บไซต์ https://opend.data.go.th  
2) คลิกท่ีลิงก์ “เข้าใช้งาน”  
3) ระบุชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ และรหัสผ่าน และคลิกท่ีปุ่ม “เข้าใช้งาน” 
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ลืมรหัสผ่าน 
 หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน สามารถคลิกท่ี “ลืมรหัสผ่าน” และระบุ email ที่ใช้ในการสมัคร ระบบจะส่ง email 
แจ้งรหัสผ่านกลับไปให้ 

 
การดูข้อมูล API Key 
 เมื่อผู้ใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้า Profile และ API Key ของผู้ใช้ดังรูป ผู้ใช้
สามารถใช้ API Key ดังกล่าวในการเข้าถึง Data API ของชุดข้อมูลได้ 
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การแก้ไขประวัติ/รหัสผ่าน 
 ผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงก์ “แก้ไขประวัติ/พาสเวิร์ด” เพ่ือแก้ไขประวัติ/รหัสผ่านได้ จากนั้นกด “บันทึก” 

 
3.3 ตัวอย่างการเรียกใช้งาน API 
 การใช้งาน API จะทำโดยผ่าน CKAN Data API ดังมีรายละเอียดการเข้าถึงและการใช้งานในหัวข้อ 1.11 
 ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึง การเพ่ิมข้อมูล API Key ลงใน API Request เพ่ือให้มีสิทธิในการเข้าถึง API ต่างๆ 
ได้ 
 เพ่ือความปลอดภัยในการเข้าถึง API โดยรักษาความลับของ API Key จึงควรระบุ API Key ลงในส่วนของ 
HTTP Header โดยใช้ method แบบ GET ในตัวอย่างนี้จะใช้โปรแกรม Postman ในการสาธิตการเข้าถึง 
API โดยการระบุ parameter ชื่อ api-key และระบุค่า API Key ของผู้ใช้แต่ละคนในส่วน value 
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CKAN Data API 

ตัวอย่างการเรียกใช้ CKAN Data API โดยใช้โปรแกรม CURL และภาษา PHP 

โปรแกรม CURL 

curl -v -X GET -H "api-key: <user_key>" "https://opend.data.go.th/get-ckan/datastore_search?resource_id=d0

c73565-ebe4-4890-a88d-3a2b44b0bf43&limit=5" 

 
PHP 

1. <?php 

2.   

3. $curl = curl_init(); 

4.   

5. curl_setopt_array($curl, array( 

6. CURLOPT_URL => "https://opend.data.go.th/get-ckan/datastore_search?resource_id=d0c73565-

ebe4-4890-a88d-3a2b44b0bf43&limit=5", 

7. CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, 

8. CURLOPT_ENCODING => "", 

9. CURLOPT_MAXREDIRS => 10, 

10. CURLOPT_TIMEOUT => 30, 

11. CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, 

12. CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", 

13. CURLOPT_HTTPHEADER => array( 

14. "api-key: <user_key>" 

15. ) 

16. )); 

17.   

18. $response = curl_exec($curl); 
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19. $err = curl_error($curl); 

20.   

21. curl_close($curl); 

22.   

23. if ($err) { 

24. echo "cURL Error #:" . $err; 

25. } else { 

26. echo $response; 

27. } 

28. ?> 

 


