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-------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตร ”การพัฒนาระบบแผนทีอ่อนไลน์เพื่อการเผยแพร ่แลกเปลี่ยน และใชง้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ” 
ณ. ศูนย์สารสนเทศ ห้องอบรมศูนย์ภูมภิาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานภูมสิารสนเทศของประเทศ (NSDI), สทอภ. 

 
 

ตัวอย่างค าอธิบายข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO19115 
1. ส่วนประกอบของค าอธิบายข้อมูล (MD_Metadata) 
1.1 รหัสแฟ้มค าอธิบายข้อมูล (File Identifier) M* (อัตโนมัติ)  0e54d05b-61d0-44f7-84cf-adbce777cae9 

1.2 ภาษาท่ีใช้ในการบันทึกค าอธิบายข้อมูล (Language) 
   ภาษาไทย (THA) 
 ภาษาอังกฤษ (ENG) 

 ภาษาฝรั่งเศส (French) 
 ภาษาอื่นๆ 

1.3 มาตรฐานรหัสภาษาที่ใช้ในการบันทึกค าอธิบายข้อมูล 
(characterSet) ใช้ส่วนที่เป็นตารางรหัส 
MD_CharacterSetCode 

 ISO/IEC 8859-11 (ไทย)     
 ISO646US (อังกฤษ)           

    UNICODE (UTF-8) 
 อื่นๆ 

1.4 ระดับขอบเขตของค าอธิบายข้อมูล (Hierarchy Level) ใช้ส่วนที่เป็นตารางรหัส MD_ScopeCode 
 Attribute 
 Collection Session 
 Non Geographic Dataset 
 Property Type Service 

 Attribute type 
   Dataset 
 Dimension Group 
 Field Session Model 

 Collection Hardware 
 Series 
 Feature Type 
 Software Title 

1.5 วันที่สร้างค าอธิบายข้อมูล (Date Stamp) M* (อัตโนมัติ) 2013-01-07T16:12:40 

1.6 ชื่อของมาตรฐานค าอธิบายข้อมูลที่ใช้ 
(Metadata Standard Name)  

 จากโปรแกรม 
MetadataEditor  
(ISO 19115:2003) 

  จากระบบ Metadata Online  
(ISO 19139:2007) 
 

1.7 รุ่นของมาตรฐานค าอธิบายข้อมูล(Metadata Standard 
Version)  

1.0 (2556) 

1.8 บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบค าอธิบายข้อมูล (Contact) M* 
     1.8.1 ชื่อผู้ติดต่อ 
     ชื่อบุคคล (Individual Name)  - 

     ต าแหน่งที่ติดต่อ (Position Name) 
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1,  
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 2 

     ชื่อหน่วยงาน (Organization Name) ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
     2.6.2 ข้อมูลการติดต่อ  
     หมายเลขโทรศัพท์ (Voice) 0 2579 0111 ต่อ 2206, 0 2579 0111 ต่อ 2219 
     หมายเลขโทรสาร (Facsimile) - 

     ที่อยู่เลขที่ (Address) 
ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

     เมือง (City)  กรุงเพทมหานคร 
     รหัสไปรษณีย์ (Postal code) 10900 
     ประเทศ (Country)  ไทย 
     อีเมล์ (EmailAdd) M* osl_5@ldd.go.th, osl_9@ldd.go.th 
     การเชื่อมโยงติดต่อ (Linkage) - 
     ชื่อเว็บไซต์ (Web Name) http://osl101.ldd.go.th/INDEX.HTM 
     ลักษณะการให้บริการ (Function)  ดาว์นโหลด                    

 ให้ข้อมูลข่าวสาร 
 การสั่งซ้ือ                        

 ค าแนะน า 
 การค้นหา 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
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หลักสูตร ”การพัฒนาระบบแผนทีอ่อนไลน์เพื่อการเผยแพร ่แลกเปลี่ยน และใชง้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ” 
ณ. ศูนย์สารสนเทศ ห้องอบรมศูนย์ภูมภิาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานภูมสิารสนเทศของประเทศ (NSDI), สทอภ. 

 
 

ตัวอย่างค าอธิบายข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO19115 
     ช่วงเวลาที่ให้บริการ (Hours of Service) - 
     วิธีการติดต่อ (Contact Instruction) - 
     2.6.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Role) M*  ผูใ้ห้ข้อมูล (Resource 

Provider) 
 ผู้ดูแล (Custodian) 
   เจ้าของ (Owner) 
 ผู้ใช้ (User) 
 ผู้จ าหน่าย (Distributor) 
 ผู้ริเริ่ม (Originator) 

 ผู้ติดต่อ (Point Of Contact) 
 ผู้ตรวจ (Principal 

Investigator) 
 ผู้จัดท า (Processor) 
 ผู้โฆษณา (Publisher) 
 ผู้เขียน (Author) 

2. รายการข้อมูลชี้บ่งของข้อมูล (MD_Identification) 
2.1 ข้อมูลอ้างอิง (CI_Citation) M* 
     2.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) M*  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน (Landuse) 
     2.1.2 วันที่อ้างอิง (Date) M* ใช้รายการส่วน CI_Date   วันท่ีสร้างข้อมูล (Creation) …………………….……………………………… 

 วันท่ีปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Revision)……………………….……………….. 
  วันท่ีประกาศใช้ข้อมูล (Publication) ……04-07-2004………………. 

     2.1.3 รูปแบบการน าเสนอข้อมูล (Presentation Form)  
     ใช้ส่วนที่เป็นตารางรหัส CI_Presentation Form Code 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 เอกสารในรูปแบบดิจิตอล 
(Document Digital) 

 ภาพในรูปแบบดิจิตอล 
(Image Digital) 

   แผนท่ีในรูปแบบดิจิตอล    
      (Map Digital) 
 แบบจ าลองในรูปแบบ

ดิจิตอล (Model Digital) 
 ภาพตัดขวางในรูปแบบ

ดิจิตอล (Profile Digital) 
 ตารางในรูปแบบดิจิตอล 

(Table Digital) 
 Digital video 

recording 

 เอกสารในรูปแบบกระดาษ 
(Document Hardcopy) 

 ภาพในรูปแบบกระดาษ (Image 
Hardcopy) 

 แผนท่ีในรูปแบบกระดาษ  
(Map Hardcopy) 

 แบบจ าลองในรูปแบบกระดาษ 
(Model Hardcopy) 

 ภาพตัดขวางในรูปแบบกระดาษ 
(Profile Hardcopy) 

 ตารางในรูปแบบกระดาษ 
(Table Hardcopy) 

 Video Hardcopy 
 

2.2 บทคัดย่อ (Abstract) M* 
         แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2553 (กรมพัฒนาท่ีดิน) โดยอาศัยข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ หรือ ภาพถ่ายดาวเทียมท่ีเป็นปัจจุบันหรือ
ใกล้เคียงกับปีปัจจุบัน และเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิงต่างๆ ท่ีปรากฏเห็นในพื้นท่ีจริงโดยใช้ เครื่อง GPS ในการระบุต าแหน่งจุดตรวจสอบ 
2.3 วัตถุประสงค์ของการผลิตข้อมูล (Purpose) 
         เพื่อจัดเก็บและแสดงข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน 

2.4 บุคคลหรือหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน (Credit)  
กรมแผนท่ีทหาร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการปกครอง และ
กรมชลประทาน    

2.5 สถานภาพของข้อมูล (Status) ใช้ส่วนที่เป็นตารางรหัส MD_ProgressCode 

         เสร็จสมบูรณ์ (Completed)  เป็นคลังข้อมูล (Historical Archive)  ถูกยกเลิก (Obsolete) 
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ตัวอย่างค าอธิบายข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO19115 

 ก าลังด าเนินการ (On Going)  ด าเนินการแผนงาน (Planned)  เป็นท่ีต้องการ (Required) 
 ก าลังจัดสร้างข้อมูล (Under Development) 

2.6 บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล (Point of Contact) ใช้รายการส่วน CI_responsibleParty 
     2.6.1 ชื่อผู้ติดต่อ 
     ชื่อบุคคล (Individual Name)  - 

     ชื่อหน่วยงาน (Organization Name) 
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1,  
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 2 

     ต าแหน่งที่ติดต่อ (Position Name) ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
     2.6.2 ข้อมูลการติดต่อ  
     หมายเลขโทรศัพท์ (Voice) 0 2579 0111 ต่อ 2206, 0 2579 0111 ต่อ 2219 
     หมายเลขโทรสาร (Facsimile) - 

     ที่อยู่เลขที่ (Address) 
ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

     เมือง (City)  กรุงเพทมหานคร 
     รหัสไปรษณีย์ (Postal code) 10900 
     ประเทศ (Country)  ไทย 
     อีเมล์ (EmailAdd) M* osl_5@ldd.go.th, osl_9@ldd.go.th 
     การเชื่อมโยงติดต่อ (Linkage) - 
     ชื่อเว็บไซต์ (Web Name) http://osl101.ldd.go.th/INDEX.HTM 
     ลักษณะการให้บริการ (Function)  ดาว์นโหลด                    

 ให้ข้อมูลข่าวสาร 
 การสั่งซ้ือ                        

 ค าแนะน า 
 การค้นหา 

 
 

     ช่วงเวลาที่ให้บริการ (Hours of Service) - 
     วิธีการติดต่อ (Contact Instruction) - 
     2.6.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Role) M*  ผู้ให้ข้อมูล (Resource 

Provider) 
 ผู้ดูแล (Custodian) 
   เจ้าของ (Owner) 
 ผู้ใช้ (User) 
 ผู้จ าหน่าย (Distributor) 
 ผู้ริเริ่ม (Originator) 

 ผู้ติดต่อ (Point Of Contact) 
 ผู้ตรวจ (Principal 

Investigator) 
 ผู้จัดท า (Processor) 
 ผู้โฆษณา (Publisher) 
 ผู้เขียน (Author) 

2.7 การปรับปรุงข้อมูล (Resource Maintenance)ใช้รายการส่วน MD_MaintenaneInformation  
      2.7.1 ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล (Maintenance and Update Frequency) M*   

 สม่ าเสมอ (Continual) 
 ทุก 15 วัน (Fortnightly) 
 ปีละ 2 ครั้ง (Biannually) 
 ไม่แน่นอน (Irregular) 

 ทุกวัน (Daily) 
 ทุกเดือน (Monthly) 
 ทุกปี (Annually) 
 ไม่ได้วางแผนไว้ (Not Planned) 

 ทุกสัปดาห์ (Weekly) 
  ทุก 3 เดือน (Quarterly) 
 ตามความจ าเป็น (As Needed) 
 ไม่ทราบ (Unknown) 

2.8 ข้อมูลภาพตัวอย่างที่เป็น Graphic (MD_BrowseGraphic) 

mailto:osl_5@ldd.go.th
mailto:osl_9@ldd.go.th
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ตัวอย่างค าอธิบายข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO19115 
      2.8.1. ชื่อแฟ้มข้อมูลภาพ (File Name) M* 
รูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ (File Type) แนะน าให้ใช้ *.png 

แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน (Landuse)  
2.9 ค าส าคัญของข้อมูล (Descriptive Keywords) M* ใช้รายการส่วน  MD_Keyword 
     ด้านวิชาความรู้ (Discipline) ค าส าคัญ (Keyword) : …………………………………………………………….... 
     ด้านสถานท่ี (Place) ค าส าคัญ (Keyword) : …………………………………………………………….... 
     ด้านระดับชั้น (Stratum) ค าส าคัญ (Keyword) : …………………………………………………………….... 
     ด้านช่วงเวลา (Temporal) ค าส าคัญ (Keyword) : …………………………………………………………….... 
     ด้านหัวเรื่อง (Theme) ค าส าคัญ (Keyword) : แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน, ข้อมูลการใช้ท่ีดิน, 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน, Landuse, LDD 
2.10 ความเหมาะสมส าหรับการใช้งาน (Resource Specific Usage) ใช้รายการส่วน MD_Usage  
       บทคัดย่อส าหรับการใช้งาน (Specific Usage) M* ครอบคลุมประเทศไทย 
2.11 คุณลักษณะข้อมูล (MD_DataIdentification) 
      1. รูปแบบการแสดงข้อมูล (Spatial Representation Type) ใช้ส่วนที่เป็นตารางรหัส MD_SpatialRepresentationTypeCode 
         ข้อมูลเชิงเส้น (Vector)  ข้อมูลกริด (Grid)  ตารางข้อมูล (Text) 
 ข้อมูลสามมิติ (TIN)  Stereo Model  วีดีโอ (Video) 

      2. รายละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution) ใช้รายการส่วน MD_Resolution       
          มาตราส่วนของชุดข้อมูล (Equivalent Scale) M* 50,000 

      3. ภาษาท่ีใช้เก็บรายละเอียดของข้อมูล (Language) M* 
   ภาษาไทย (THA) 
 ภาษาอังกฤษ (ENG) 

 ภาษาฝรั่งเศส (French) 
 ภาษาอื่นๆ 

      4. มาตรฐานของรหัสภาษา (Character Set)  
 ISO/IEC 8859-11 (ไทย)     
 ISO646US (อังกฤษ)           

 UNICODE (UTF-8) 
 อื่นๆ 

      5. ประเภทรายการข้อมูล (Topic Category) ใช้ส่วนที่เป็นตารางรหัส MD_TopicCategoryCode 
 เลี้ยงสัตว์หรือเพาะปลูก (Farming) 
 ขอบเขตตามกฎหมาย (Boundaries) 
 เศรษฐกิจ (Economy) 
 สิ่งแวดล้อม (Environment) 
 สุขภาพ (Health) 
 ข่าวทางทหาร (Military Intelligence) 
 ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Location) 
   กรรมสิทธิ์ท่ีดิน (Cadastre) 
 สิ่งปลกูสร้าง (Structure) 

 สัตว์ป่าและพืชพรรณ (Biota) 
 ภูมิอากาศ (Meteorology) 
 ระดับความสูง (Elevation) 
 วิทยาศาสตร์โลก (Geoscientific information) 
   แผนท่ีฐาน (Image/ Basemap) 
 แหล่งน้ า (Inland Waters) 
 ชายฝั่งทะเล (Oceans) 
 สังคม (Society) 
 ขนส่ง (Transportation) 

 โครงข่ายการบริการสาธารณูปโภค (Utilities Communication) 
      6. ขอบเขตพื้นที่และช่วงเวลาของข้อมูล (EX_Extent) ใช้รายการส่วน EX_Extent  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
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      6.1 ขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (EX_GeographicExtent) M* 
                ลองจิจูดตะวันตก 97.34364   W (Longitude) 
                ลองจิจูดตะวันออก 105.63697   E (Longitude) 
                ละติจูดด้านเหนือ   5.613040   N (Latitude) 
                ละติจูดด้านใต้   20.46460   S (Latitude) 
      6.2 ขอบเขตด้านความสูง (EX_verticalExtent)  ตอบกรณีท่ีข้อมูลมีค่าความสูง 
                ค่าต่ าสุดของความสูง (Minimum Value) M* - 
                ค่าสูงสุดของความสูง (Maximum Value) M* - 
                หน่วยการวัด (Unit of Measure) M* เช่น เมตร, ฟุต, มิลลิเมตร เป็นต้น 
                ระบบอ้างอิงหลักฐานทางดิ่ง (Vertical Datum)  Mean Sea Level height 

 EGM96 geoid 
 Mean Sea Level depth 
 อื่น ๆ.....................  

      7. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูล (Supplemental Information)  
          ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินน าเข้าจากการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดามเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศรวมท้ังการ
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
 

3. การปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายข้อมูล (MD_Maintenance Information) 
3.1 ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล (Maintenance and Update Frequency) M*   

 สม่ าเสมอ (Continual) 
 ทุก 15 วัน (Fortnightly) 
 ปีละ 2 ครั้ง (Biannually) 
 ไม่แน่นอน (Irregular) 

 ทุกวัน (Daily) 
 ทุกเดือน (Monthly) 
 ทุกปี (Annually) 
 ไม่ได้วางแผนไว้ (Not Planned) 

 ทุกสัปดาห์ (Weekly) 
  ทุก 3 เดือน (Quarterly) 
 ตามความจ าเป็น (As Needed) 
 ไม่ทราบ (Unknown) 

4. ข้อจ ากัดของการใช้ข้อมูล (MD_Contraints) 
4.1 ข้อมูลท่ัวไป (MD_Constraints) 

     4.1.1 ข้อจ ากัดของข้อมูล หรือ Metadata (Use limitation) ครอบคลุมประเทศไทย 
4.2 ข้อจ ากัดทางกฎหมาย (MD_Legal Constraints) 

     4.2.1 ข้อจ ากัดของข้อมูลทางกฎหมาย (Use limitation) 

มีหนังสือถึงกรมพัฒนาท่ีดินเพื่อขอซื้อข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อจังหวัด (เอกชน)  
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท ต่อจังหวัด (ราชการ) 
ท าเอกสารขอความร่วมมือ เพื่อขอความอนุเคราะห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
(เพื่อการศึกษาและการวิจัย) ท าจดหมายขอซ้ือข้อมูล และจ่าย
ค่าธรรมเนียม 

     4.2.2 ข้อจ ากัดทางกฎหมายส าหรับการเข้าถึงชุดข้อมูล (Access Constraints) 

         ลิขสิทธิ์ (Copyright) 

 สิทธิบัตร (Patent) 

 ลิขสิทธิ์ระหว่างจดทะเบียน (Patent Pending) 

 เครื่องหมายการค้า 

 ใบอนุญาต (License) 

 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) 

 ห้ามเผยแพร่โดยทั่วไป (Restricted) 

 อื่นๆ 
4.2.3 ข้อจ ากัดทางกฎหมายส าหรับการใช้งานข้อมูล (Use Constraints) 
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         ลิขสิทธิ์ (Copyright)  ใบอนุญาต (License) 

 สิทธิบัตร (Patent)  ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) 

 ลิขสิทธิ์ระหว่างจดทะเบียน (Patent Pending)  ห้ามเผยแพร่โดยทั่วไป (Restricted) 

 เครื่องหมายการค้า          อื่นๆ (Other constraints) ตามหัวข้อ 4.2.4 
     4.2.4 อื่นๆ (Other constraints) 
          หากขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวิจัย  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วขอให้ส่งรายงานการวิจัยให้กรมพัฒนาท่ีดินจ านวน 1 
ชุด ในบริเวณชายแดน เขตทหาร และเขตสงวนทางราชการจะต้องมีหนังสือขอความร่วมมือ และต้องก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจนในการน าไปใช้
ประโยชน์ 

4.3 ข้อจ ากัดด้านความมั่นคง (MD_Security Constraints)  

     4.3.1 ข้อจ ากัดด้านความม่ันคง (Use limitation) - 

     4.3.2 ประเภทความลับของข้อมูล (Classification) M* 

         ไม่เป็นความลับ (Unclassified) 

 ความลับ (Secret) 

 ตามข้อก าหนด (Restricted) 

 ลับท่ีสุด (Top Secret) 

 ไม่เปิดเผย (Confidential) 

 

5. รูปแบบการแสดงข้อมูล (Spatial Representation) 
5.1 รูปแบบของข้อมูล Vector (Vector Spatial Representation) 
5.1.1 ระดับความสัมพันธ์เชิงพื้นท่ี (Topology Level) C 
         Geometry Only 

 Full Planer Graph 
 Topology 3D 

 Topology 1D 
 Surface Graph 
 Full Topology 3D                                             

 Planar Graph 
 Full Surface Graph   
 Abstract 

5.1.2 หน่วยวัดของแกนต่างๆ (Axis Dimensions Properties) M 
         Complex   
 Curve   
 Solid 

จ านวน______ 
จ านวน______ 
จ านวน______ 

 Composite    
 Point                
 Surface 

จ านวน______ 
จ านวน______ 
จ านวน______ 

6. ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (MD_ReferenceSystem) 
6.1 ระบบพิกัดทางราบ  

เลือกตอบ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ Geodetic Datum (Name) 

  Geocentric  Indian 1975       WGS 84  …………………….. 

  Geographic  Indian 1975       WGS 84  …………………….. 

            Projection  Indian 1975       WGS 84  …………………….. 
 : Map Projection Name    WGS 84/UTM Zone 47N         WGS 84/UTM Zone 48N 

6.2 ระบบพิกัดทางสูง 
                           Reference System Name  Mean Sea Level Height 

 EGM96 geoid 
 Mean Sea Level Depth 
 อื่น ๆ..................... 

7. การเผยแพร่ข้อมูล (MD_Distribution) 
7.1 รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล (Distribution Format) 
     7.1.1 ชื่อของรูปแบบ (Format Name) M* ESRI Shapefile (.shp) 
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     7.1.2 รุ่นของรูปแบบ (Version) M* โปรแกรมตระกูล Arc 
7.2 ผู้เผยแพร่ข้อมูล (Distributor)  
     7.2.1 การติดต่อผู้เผยแพร่ข้อมูล (Distributor Contact) M* ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
     7.2.1 ค าแนะน าการใช้ข้อมูล (Ordering Instructions)  
 

ท าหนังสือถึงกรมพัฒนาท่ีดินเพื่อขอซ้ือข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินแจ้ง
ความจ านงการใช้ข้อมูล 

7.3 วิธีการส่งข้อมูล (Digital Transfer Options) 
     7.3.1 การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Online M* 

ท่ีอยู่ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล (Linkage)  
Web address (URL) : 

http://mapgis.dpt.go.th/MapZ47/ 

โปรโตคอล (Protocol) : 
 ArcGIS Server 
 ArcIMS Map Server 
 Google Earth KML Service 

   OGC-Web Map Server 
 File for download through FTP 
 File for download 

 Web address (URL) 
 Related link (URL) 
 อื่นๆ 

8. คุณภาพของข้อมูล (DQ_DataQuality) 
8.1 ขอบเขตคุณภาพของข้อมูล (DQ_Scope)  
     8.1.1 ประเภทของข้อมูล (Level) M* 
 Attribute 
 Collection Session 
 Non Geographic Dataset 
 Property Type 
 Service 

 Attribute type 
   Dataset 
 Dimension Group 
 Field Session 
 Model 

 Collection Hardware 
 Series 
 Feature Type 
 Software 
 Title 

     8.1.2 ค าอธิบายประเภทของข้อมูล (Level Description) - 
8.2 รายละเอียดคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณ (DQ_Element) 
     8.2.1 ชื่อการตรวจสอบ (Name of Measure ) - 

     8.2.2 การอธิบายการตรวจสอบ (Measure Description )   

วิธีการตรวจสอบ อาศัยข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ หรือ ภาพถ่าย
ดาวเทียมท่ีเป็นปัจจุบันหรือใกล้เคียงกับปีปัจจุบัน และเปรียบเทียบกับ
จุดอ้างอิงต่างๆ ท่ีปรากฏเห็นในพื้นท่ีจริงโดยใช้ เครื่อง GPS ในการระบุ

ต าแหน่งจุดตรวจสอบตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์

ที่ดินท่ีมาตรส่วน 1:4,000 ควรมีค่า 

AccuracyH (95%) ≤ 4 เมตรตามเกณฑ์ 

CE95  

     8.2.3 ค าอธิบายวิธีการประเมิน (Evalution Method 
Description)  

- 

     8.2.4 วันเวลาการประเมิน (Date Time)   วันท่ีสร้างข้อมูล (Creation) …………………….……………………………. 

  วันท่ีปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Revision)……………………….……………… 
   วันท่ีประกาศใช้ข้อมูล (Publication) ……04-07-2004………………. 
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     8.2.5 ผลการตรวจสอบ ของคุณภาพข้อมูล (DQ_Result) M* 
     1) ข้อก าหนดมาตรฐาน (Specification) M* 
     1.1) ชื่อมาตรฐานหรือความต้องการของผู้ใช้ M* - 
     1.2) การอธิบายมาตรฐานการตรวจสอบ (Explanation) M* - 
     1.3) ผลการตรวจสอบ (Pass) M*  ไม่ผ่าน (Fail)  ผ่าน (Pass) 
     2) ผลการตรวจสอบเชิงปริมาณ (Quantitative Result) M* 

ประเภทค่าตรวจสอบ หน่วย M ค่าตรวจวัด M วิธีการค านวณค่าผิดพลาด 
 มุม - - - 
 พื้นท่ี - - - 
 ความเร็ว - - - 
 ปริมาตร - - - 
 ระยะทาง - - - 
 อื่น ๆ ........................ - - - 

8.3 ค าอธิบายรายละเอียดประวัติความเป็นมาของข้อมูล (LI_Lineage ) 
     8.3.1 คุณภาพด้านความเป็นมาของข้อมูล (Lineage)  
     1) อธิบายรายละเอียดความเป็นมาของข้อมูล (Statment) O กรณีค ำตอบในข้อ [1.1] ไม่ใช่ “Dataset” หรือ “Series” 

- 
 

     2) แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการด าเนินงาน (Source)  
        จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ด าเนินการโดยโดยนักวิชาการเกษตร และ
พนักงานราชการ  
        1.แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 จากกรมแผนท่ีทหาร  กระทรวงกลาโหม 
        2.ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (ภาพสี หรือขาวด า) จังหวัดท่ีจะด าเนินงานปีปัจจุบันท่ีจะน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนท่ีสภาพ
การใช้ท่ีดิน 
        3.ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อ  ปี พ.ศ.2545 
        4.ข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ปีท่ีจะน ามาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแผนท่ี (digital file) มาตราส่วน 1:25,000 
        5.แผนท่ีขอบเขตการปกครองระดับต าบล จาก กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย / เขตชลประทาน จากกรมชลประทาน 
     3) ขั้นตอนการด าเนินงาน (Process Step) 

- 
 

     4) หลักการและเหตุผลในการด าเนินงาน (rationale) 
- 

9. รูปแบบโครงสร้างโปรแกรมที่ใช้ (Application Schema Information) 

9.1. ชื่อเรื่อง (Title) M*  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน (Landuse) 
9.2 ลักษณะวันเวลา (Date Type) M* 
 วันท่ีสร้างข้อมูล (Creation)  วันท่ีปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Revision)   วันท่ีประกาศใช้ข้อมูล (Publication) 
9.3 ภาษาท่ีใช้กับชุดข้อมูล (Schema Language) ไม่ทราบ 



เอกสารการจัดท าค าอธิบายข้อมูล Metadata ผ่าน ระบบสบืค้นและบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ ThaiSDI  
 

9 
-------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตร ”การพัฒนาระบบแผนทีอ่อนไลน์เพื่อการเผยแพร ่แลกเปลี่ยน และใชง้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ” 
ณ. ศูนย์สารสนเทศ ห้องอบรมศูนย์ภูมภิาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานภูมสิารสนเทศของประเทศ (NSDI), สทอภ. 

 
 

ตัวอย่างค าอธิบายข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO19115 
9.4 รูปแบบภาษา (Constraint Language) ไม่ทราบ 

10. มาตรฐานการแสดงข้อมูล((Portrayal Catalogue Reference) 

10.1 ชื่อเรื่อง (Title) M* แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน (Landuse) 
10.2 ลักษณะวันเวลา (Date Type) M* 
 วันท่ีสร้างข้อมูล (Creation)  วันท่ีปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Revision)   วันท่ีประกาศใช้ข้อมูล (Publication) 

11. คุณลักษณะของข้อมูล (MD_ContentInformation) 
     Feature Catalogue Description   Coverage Description   Image Description 
11.1 รายการข้อมูลคุณลักษณะแบบ Feature (MD_Feature Catalogue Description) 
     11.1.1 Feature Catalogue ท าตามมาตรฐาน ISO19110 หรือไม่  (Compliance Code) 

 ไม่ (Not Compliant)  ใช่ (Compliant) 

     11.1.2 ภาษาท่ีใช้ในการจัดท า Feature Catalogue 
   ภาษาไทย (THA) 
 ภาษาอังกฤษ (ENG) 

 ภาษาฝรั่งเศส (French) 
 ภาษาอื่นๆ 

     11.1.3 Feature Catalogue ประกอบในชุดข้อมูลใช่หรือไม่ (Included with Dataset) M* 
 ไม่   ใช่  

     11.1.4 ประเภทของข้อมูลคุณลักษณะ (Feature Types) M* 
 Point  Line  Polygon 

         Complex  Text 
     11.1.5 การอ้างอิงข้อมูลคุณลักษณะ (Feature Catalogue 
Citation) M* 

ตรงตามหัวข้อ 2.1 ข้อมูลอ้างอิง (CI_Citation) 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language

