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การน าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ https://opendata.nesdc.go.th

Login โดยคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบของ eMENSCR ใส่ Username และ Password

(กรณีใช้งำนครั้งแรก) จะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลหน่วยงานกรอกข้อมูล
ให้ครบ แล้วคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” จากนั้นรอผู้ดูแลระบบอนุมัติสิทธิ์การใช้งาน โดยจะแจ้งผลทางอีเมล

คลิกเข้าสู่ระบบ
1

Login ด้วย
Username และ 

Password
ในระบบ 

eMENSCR

2 **(กรณีใช้งานครั้งแรก) 
จะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้
ตรวจสอบและเพ่ิมเติม
ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
หน่วยงานกรอกข้อมูล
ใ ห้ ค ร บ แ ล้ ว ค ลิ ก ปุ่ ม 
“ลงทะเบียน” 

3

ขั้นตอนที่ 

1
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เมื่อได้รับอนุมัติสิทธิ์การใช้งานแล้ว คลิกที่เมนูหลัก “ชุดข้อมูล” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มชุดข้อมูล”ขั้นตอนที่ 

2

เมื่อได้รับการอนุมัติสิทธ์ิในการเข้า
ใช้งานจากทางเจ้าหน้าที่ในระบบแล้ว 

สามารถคลิกที่ปุ่ม 
“+เพิ่มชุดข้อมูล” เพื่อน าเข้าข้อมูล

2

คลิกเพื่อเลือกการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
โดยจะมี 2 ประเภท คือ 

ชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์
และ ชุดข้อมูลงานวิจัย

ซึ่งมีรายละเอียดการน าเข้าข้อมูล ดังนี้

3
คลิกที่เมนู “ชุดข้อมูล”

1
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การน าเข้า “ชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์”
1. คลิกที่เมนูหลัก “ชุดข้อมูล” แล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิมชุดข้อมูล” 

แล้วเลือกที่ “ชุดข้อมูลแผนยุทธศาสตร์/SDG”

คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมชุดข้อมูล”
2

คลิกที่เมนู “ชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ”์
เพ่ือน าเข้าข้อมูล

คลิกที่เมนู “ชุดข้อมูล”
1

3

2. กรอกรายละเอียดของชุดข้อมูลให้ครบ แล้วคลิกปุ่ม “ต่อไป: เพ่ิมข้อมูล”

3. อัพโหลด หรือ ระบุ Link ของไฟล์ข้อมูล และกรอกรายละเอียดของไฟล์ข้อมูลให้ครบ 
แล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิม” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูล
หรือระบุ Link ของไฟล์ข้อมูล

1

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม 
“เพิ่ม” เป็นอันเสร็จสิ้นการน าเข้าข้อมูล 

2

- อ่ืนๆ -

ตัวอย่างไฟล์ที่สามารถอัพโหลดเข้าระบบได้

เมื่อได้รับอนุมัติสิทธ์ิการใช้งานแล้ว คลิกที่เมนูหลัก “ชุดข้อมูล” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มชุดข้อมูล”ขั้นตอนท่ี 2 (ต่อ)



1. คลิกที่เมนูหลัก “ชุดข้อมูล” แล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิมชุดข้อมูล” 
แล้วเลือกที่ “ชุดข้อมูลงานวิจัย”

คลิกที่เมนู “ชุดข้อมูล
งานวิจัย” เพ่ือน าเข้าข้อมูล

3

คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมชุดข้อมูล”
2

2. กรอกรายละเอียดของชุดข้อมูลให้ครบ แล้วคลิกปุ่ม “ต่อไป: เพ่ิมข้อมูล”

3. อัพโหลด หรือ ระบุ Link ของไฟล์ข้อมูล และกรอกรายละเอียดของไฟล์ข้อมูลให้ครบ 
แล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิม” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูล
หรือระบุ Link ของไฟล์ข้อมูล

1

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม 
“เพิ่ม” เป็นอันเสร็จสิ้นการน าเข้าข้อมูล 

2

- อื่นๆ -

ตัวอย่างไฟล์ที่สามารถอัพโหลดเข้าระบบได้

คลิกที่เมนู “ชุดข้อมูล”
1

กรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ของชุดข้อมูล
ให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้กรอกเข้ามาในระบบ 

1

เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถกูตอ้งเสรจ็เรียบรอ้ย

แล้วคลิกที่ปุ่ม “ต่อไป:เพิม่ข้อมูล” เพื่อไปยังขั้นตอนถดัไป

2

การน าเข้า “ชุดข้อมูลงานวิจัย”
เมื่อได้รับอนุมัติสิทธ์ิการใช้งานแล้ว คลิกที่เมนูหลัก “ชุดข้อมูล” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มชุดข้อมูล”ขั้นตอนท่ี 2 (ต่อ)
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การสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ ผู้ใช้สามารถสืบค้นชุดข้อมูลโดยใช้ค าส าคัญ (keyword) ได้ในช่องค้นหาชุดข้อมูล โดยเมื่อผู้ใช้พิมพ์ค าส าคัญแล้วคลิกที่ไอคอน
แว่นขยายหรือกดปุ่ม enter ที่แป้นพิมพ์ ระบบจะค้นหาจากฟิลด์ดังต่อไปนี้ ชื่อชุดข้อมูล (title) รายละเอียด (description) และป้ายก ากับ (tag) ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นรายการ
ชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับค าค้นของผู้ใช้ รวมทั้งสามารถสืบค้นได้จากเมนูหลักของระบบ ได้แก่ ชุดข้อมูล องค์กร และหมวดหมู่ ปรากฎดังภาพ

หรือ สืบค้นชุดข้อมูลจากเมนูหลักของระบบ ดังนี้ 
• ชุดข้อมูล – ชุดข้อมูลทั้งหมดในระบบ

• องค์กร – รายการชุดข้อมูลตามองค์กรของผู้จัดท าข้อมูล
• หมวดหมู่ – รายการชุดข้อมูลตามหมวดหมู่

สืบค้นชุดข้อมูล
โดยใช้ค าส าคัญ (keyword) 

อาทิ ชื่อชุดข้อมูล (title) รายละเอียด 
(description) และป้ายก ากับ (tag)

https://opendata.nesdc.go.th/


การสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ https://opendata.nesdc.go.th

นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ตัวกรองชดุข้อมูล (filter) ที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ ประกอบด้วย ประเภทชุดข้อมูล เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน แท็ก (tag) จังหวัด อ าเภอ และรูปแบบของไฟล์ข้อมูล ปรากฎดังภาพ

1

2
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Open-d@nesdc.go.th

โทร. 02 280 4085 ต่อ 6241
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YOU
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