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1. สรุปฟังก์ชันการท างานของระบบฯ 
 
กำรท ำงำนของระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 นี้ 

จะประกอบไปด้วย ระบบงำนหลัก 4 ระบบ ดังภำพที่ 1-1 : ระบบงำนหลักในโครงกำรพัฒนำระบบภูมิ
สำรสนเทศฯ ระยะที่ 2  

 
ภำพที่ 1-1 : ระบบงำนหลักในโครงกำรพัฒนำระบบภมูิสำรสนเทศฯ ระยะที่ 2 

 
ระบบงำนหลักในโครงกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศฯ ระยะที่ 2 ได้แก่ 

1) ระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 ส่วนงำนหน้ำบ้ำน (Front Office System)  
2) ระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 บนแผนที่ (Mapping System) 
3) ระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices System) 
4) ระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 ส่วนงำนหลังบ้ำน (Back Office System) 
 
โดยจะกล่ำวถึงรำยละเอียดกำรท ำงำนของแต่ละระบบงำนในบทต่อๆ ไป
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คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 2-1 
 

2. การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ ระยะที่ 2 ส่วนงานหน้าบ้าน 
 
กำรใช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 ส่วนงำนหน้ำบ้ำน (Front Office System) หรือ 

“ระบบงำนหน้ำบ้ำน” นี้ได้ถูกพัฒนำมำจำกระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 1 โดยพัฒนำให้อยู่ใน
รูปแบบ Website เปิดให้บริกำรกับประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ กปร.และเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอ่ืนๆ สำมำรถ
เรียกใช้งำนผ่ำน URL ภำยใต้ชื่อ https://projects.rdpb.go.th/ โดยระบบฯ จะถูกออกแบบมำเพ่ือแสดงผล
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและศูนย์เรียนรู้ ซ่ึงส่วนที่เพ่ิมเติมเข้ำมำจำกระบบภูมิ
สำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 1  คือข้อมูลศูนย์เรียนรู้ โดยข้อมูลหลักยังคงไว้เหมือนเดิม ได้แก่ ข้อมูล
พระรำชด ำริ ข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีฯ และได้เปลี่ยนชื่อจำก  
“แผนที่โครงกำร” เป็น “แผนที่”  

กำรท ำงำนของระบบงำนนี้ จัดเป็นส่วนงำนเริ่มต้นของระบบอ่ืนทั้งหมดในโครงกำรฯ เนื่องจำกจะเป็น
ส่วนที่ผู้ใช้งำนทุกกลุ่มจะต้องเรียกใช้งำนก่อน หลังจำกนั้น จึงจะสำมำรถเรียกใช้ระบบงำนอ่ืนๆ ตำมสิทธิกำร
ใช้งำนที่ก ำหนดให้ไว้ต่อไป 

ส ำหรับกำรท ำงำนของหน้ำจอ Website นี้ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
1) กำรท ำงำนในส่วน “หน้ำแรก” (Home) 
2) กำรท ำงำนในส่วน “หน้ำภำพรวมข้อมูล (Summary)  
3) กำรท ำงำนในส่วน “หน้ำรำยละเอียดข้อมูล” (Detail)  
โดยจะมีรำยละเอียดกำรท ำงำนในแต่ละส่วน ดังนี้ 

  

https://projects.rdpb.go.th/
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 การท างานในส่วน “หน้าแรก” (Home)   
 ในส่วนของหน้ำแรก จะแบ่งกำรแสดงผลข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ  

2.1.1. หน้าแรกส่วนบน  
เป็นกำรแสดงภำพถ่ำยพระรำชกรณียกิจต่ำงๆ โดยภำพถ่ำยเหล่ำนี้จะถูกจัดเตรียมไว้ก่อน 

 ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่ กปร. สำมำรถแจ้งบริษัทฯ หำกต้องกำรปรับเปลี่ยนภำพถ่ำยเหล่ำนี้ในภำยหลัง และในกำรแสดง

รูปภำพเหล่ำนี้ ระบบฯ จะแสดงให้โดยอัตโนมัติ ดังภำพที่ 2-1 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Website หน้ำแรกส่วนบน  

 
ภำพที่ 2-1 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Website หน้ำแรกส่วนบน 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ส่วนท่ีเป็นเมนู User สำมำรถเลือก กำรแสดงผลข้อมูลประเภทต่ำงๆ ตำมหัวข้อท่ีก ำหนด เมื่อเลือกหัวข้อ

ในเมนูแล้ว ระบบฯ จะแสดง “หน้ำภำพรวมข้อมูล” ของประเภทข้อมูลหลักท่ีเลือกต่อไป 

 ปุ่ม “ค้นหำ” User สำมำรถใช้ค ำในกำรค้นหำข้อมูลได้ทั้งโครงกำรและศูนย์เรียนรู้ 

 
 

อีกช่องทางท่ีจะกลบัไป “หนา้แรก” 

ไม่ว่ำจะอยู่หน้ำใดบน Website หำกต้องกำร กลับมำที ่
หน้ำแรก ให้ Click ที่ Logo หรือช่ือ กปร. ท่ีมุมซ้ำยด้ำนบน 
 

2.1.2. หน้าแรกส่วนกลาง  
เป็นกำรแสดงผลรำยกำรข้อมูลหลักแต่ละประเภท ในรูปแบบของรูปภำพและรำยละเอียดข้อมูล  

ซึ่งข้อมูลหลักในระยะที่ 1 ได้แก่ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จะแสดงข้อมูลไว้เช่นเดิม โดยส่วนที่
เพ่ิมเติมเข้ำมำคือศูนย์เรียนรู้ฯ โดยระบบจะแยกประเภทของศูนย์เรียนรู้และคัดกรองข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บ

รูปภำพไว้แล้วออกมำแสดงผล ดังภำพที่ 2-2 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Website หน้ำแรกส่วนกลำง “ศูนย์เรียนรู้ฯ”  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 2-3 
 

 

 
ภำพที่ 2-2 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Website หน้ำแรกส่วนกลำง “ศูนย์เรยีนรู้ฯ” 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 2-4 
 

2.1.3. หน้าแรกส่วนท้าย  
จะเป็นส่วนที่เป็นเมนูของระบบ และกำรเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลกำรติดต่อ ดังภำพที่ 

2-3 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Website หน้ำแรกส่วนท้ำย  

 
ภำพที่ 2-3 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Website หน้ำแรกส่วนท้ำย 

 
โดยจะประกอบด้วยข้อมูลที่ส ำคัญ คือ ในส่วนของ “เกี่ยวกับเรำ” ซึ่งจะอธิบำยถึงควำมเป็นมำของ

กำรพัฒนำระบบงำนนี้  ส่วนของ “เมนู” ก็จะเหมือนกับเมนูใน Website ส่วนบน แต่มีเ พ่ิมเติม คือ 
“ลงทะเบียนผู้ใช้งำน (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)” ซึ่งจะเป็นช่องทำงในกำรเชื่อมโยงไปสู่ระบบงำนหลังบ้ำน (Back 
office System) ที่ได้จัดเตรียมไว้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ กปร. และเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย  

  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 2-5 
 

 การท างานในส่วน “หน้าภาพรวมข้อมูล (Summary) 
กำรแสดงผลข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นกำรแสดงผลรำยกำรข้อมูลหลักแต่ละประเภท ในรูปแบบของ

ข้อมูลรูปภำพและรำยละเอียดข้อมูลบำงส่วน โดยจะมีกำรแสดงรูปภำพรำยกำรข้อมูลแต่ละประเภทใน

ภำพรวม โดยเลือกแสดงรำยกำรข้อมูลที่เกิดล่ำสุด ดังภำพที่ 2-4 : ตัวอย่ำงหน้ำภำพรวมข้อมูลศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
ภำพที่ 2-4 : ตัวอย่ำงหน้ำภำพรวมข้อมูลศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือศูนย์เรียนรูฯ้ 

 ช่องระบุข้อควำมที่ต้องกำรค้นหำ เมื่อใส่ข้อควำมเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหำ” 

 แสดงรูปภำพและชื่อศูนย์เรียนรู้ User สำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดได้โดยคลิกท่ีช่ือศูนย์เรียนรู้ 

 
โดยในหน้ำภำพรวมข้อมูลแต่ละประเภท User สำมำรถใช้ลูกศร (Cursor) ชี้ไปยังหัวข้อของรำยกำรที่

ต้องกำรดูรำยละเอียด จำกนั้นระบบจะแสดง “หน้ำรำยละเอียดข้อมูล” ของรำยกำรที่เลือก  
 
 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 2-6 
 

 การท างานในส่วน “หน้ารายละเอียดข้อมูล (Detail) 
กำรแสดงผลข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นกำรแสดงผลรำยละเอียดของรำยกำรข้อมูลแต่ละประเภทศูนย์

เรียนรู้ที่เลือก โดยรำยละเอียดที่แสดงจะมีทั้งส่วนที่เป็น รูปภำพ ข้อควำม และเอกสำร โดยกำรแสดงหัวข้อ
และรำยละเอียดแต่ละรำยกำรนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลหลัก และปริมำณข้อมูลหลักที่จัดเก็บในระบบ

ของรำยกำรนั้นๆ ดังภำพที่ 2-5 ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยละเอียดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 
ภำพที่ 2-5 ตวัอย่ำงหน้ำจอรำยละเอียดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 รูปภำพศูนยเ์รียนรู้ฯ 

 ส่วนข้อมูลดำ้นเศรษฐกจิพอเพียง/รำยละเอียด ต่ำงๆ 

 ส่วนข้อมูลชื่อศูนย์เรียนรู้ ด้ำน/ประเภท/ชนิด ปีท่ีจัดตั้ง รำงวัล  

 ส่วนข้อมูลที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ User สำมำรถเข้ำสู่ระบบน ำทำงบนแผนท่ีได้โดยกดที่ปุ่ม “น ำทำงบนแผนท่ี” 

 ส่วนข้อมูลชื่อผู้ประสำนงำน เบอร์โทรศัพท์/โทรสำร  

 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-1 
 

3. การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ ระยะที่ 2 บนแผนท่ี 
 
กำรใช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 ส่วนงำนแผนที่ (Mapping) นี้จะเป็นกำรน ำระบบ

แผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียมมำประยุกต์ใช้ร่วมกับฐำนข้อมูลของ ส ำนักงำน กปร. และหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแสดงต ำแหน่งที่ตั้งทั้งโครงกำรฯ และที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ทั้งนี้ระบบฯ ได้เปลี่ยนชื่อจำก “แผนที่โครงกำร” 
เป็น “แผนที่” พร้อมกันนี้ยังมีฟังก์ชันต่ำงๆ ที่จะช่วยให้กำรใช้งำนสะดวกมำกยิ่งขึ้น  โดยจะมีรำยละเอียดกำร
ท ำงำนในแต่ละส่วน ดังนี้ 

 การเริ่มต้นการใช้งาน  
กำรเรียกใช้งำนเริ่มจำกกำรเลือกหัวข้อ “ แผนที่” ที่หน้ำจอ Website หน้ำแรกส่วนบน ดังภำพที่ 

3-1 : ตัวอย่ำงหน้ำจอเข้ำสู่ระบบแผนที่ ให้เลือกหัวข้อที่วงกลมสีแดง 

 
ภำพที่ 3-1 : ตัวอย่ำงหน้ำจอเข้ำสูร่ะบบแผนที ่

 

หลังจำกนั้น ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอหลักของระบบแผนที่ โดยมีเครื่องมือและเมนูค้นหำ ดังภำพที่ 3-2 :
ตัวอย่ำงหน้ำจอหลักของระบบแผนที่ 

 
ภำพที่ 3-2 : ตัวอย่ำงหน้ำจอหลักของระบบแผนที่ 

 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-2 
 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 

ปุ่มเปิดเมนูค้นหำ 
 

ช่องค้นหำช่ือจังหวัด อ ำเภอ ต ำบลและชื่อสถำนท่ี 

 แผนที่ข้อมูลจรำจร 

 แผนที่ถนน 

 แผนที่แบบผสม  

 แผนที่ดำวเทียม 

 ปุ่มกลับสู่หน้ำหลัก 

 ปุ่มค้นหำโครงกำรและศูนย์เรียนรู้ใกล้เคียง 

      ปุ่มค้นหำต ำแหน่งปัจจุบัน 

 มุมมองถนน 

 ปุ่ม ขยำยเข้ำ (Zoom in) และปุม่ ขยำยออก (Zoom out) 

 
3.1.1. ส่วนการแสดงผลบนแผนที่ 

ส่วนนี้เป็นกำรแสดงต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำรฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ โดยกำรแสดงผลเหล่ำนี้จะแทนด้วย
สัญลักษณ์ เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรจดจ ำในกำรเรียกใช้งำน โดยจะแบ่งประเภทควำมหมำย / กำรใช้งำนของ
สัญลักษณ์บนหน้ำจอแผนที่ ดังนี้  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-3 
 

1) สัญลักษณใ์นกำรแสดงผลโครงกำรฯ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 วงกลมสีฟ้ำ แสดงจ ำนวนโครงกำรฯ ในภำคกลำง 

 วงกลมสสี้ม แสดงจ ำนวนโครงกำรฯ ในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 วงกลมสีเขียว แสดงจ ำนวนโครงกำรฯ ในภำคเหนือ 

 วงกลมสีม่วง แสดงจ ำนวนโครงกำรฯ ในภำคใต ้

 วงกลมสีเหลือง แสดงจ ำนวนโครงกำรฯ ในต่ำงประเทศ 

 วงกลมประเภทโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 

 วงกลมประเภทโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

 วงกลมประเภทโครงกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม/สื่อสำร 

 วงกลมประเภทโครงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรกำรสังคม/กำรศึกษำ 

 วงกลมประเภทโครงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

 วงกลมประเภทโครงกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 วงกลมประเภทโครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

 วงกลมประเภทโครงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร และโครงกำรพัฒนำดำ้นอ่ืนๆ 

 
2) สัญลักษณ์ในกำรแสดงผลศูนย์เรียนรู้ฯ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 สี่เหลี่ยมสเีขียว แสดงศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

 แสดงศูนย์เรียนรูต้ำมแนวพระรำชด ำร ิ

 สี่เหลี่ยมสแีดง แสดงศูนย์เรยีนรู้อืน่ๆ 

 สี่เหลี่ยมสแีดง แสดงศูนย์เรยีนรู้ กอ.รมน.-กศน. 

 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-4 
 

 การใช้งานระบบแผนที่ 
ขั้นตอนกำรใช้งำนแผนที่ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กำรค้นหำต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำรฯ / ศูนย์

เรียนรู้ฯ บนแผนที่ และแสดงผลข้อมูลโครงกำรฯ / ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีรำยละเอียดกำรท ำงำนในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

3.2.1. การค้นหาต าแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ  
จำกหน้ำหลักของระบบแผนที่ ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ 3 ช่องทำง ได้แก่ 

1) กำรค้นหำต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ บนแผนที่โดยตรง 
โดยมีเครื่องมือที่ช่วยในกำรค้นหำ ดังภำพที่ 3 3 : กำรหำต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ บนแผนที่ 

 
ภำพที่ 3-3 : กำรหำต ำแหน่งท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ บนแผนท่ี 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 

ปุ่มค้นหำโครงกำรและศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับต ำแหน่งปัจจุบัน เมื่อกดปุ่มนี้ระบบฯ จะแสดงต ำแหน่ง
ที่ตั้งของโครงกำรหรือศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ใกล้เคียงมำแสดงบนแผนที่  

 

“ค้นหำต ำแหน่งของคุณ” เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบฯ จะดึงต ำแหน่งที่อยู่ของคุณมำแสดงบนแผนที่ โดยใช้
สัญลักษณ์นี้เป็นตัวแสดงต ำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน  และเป็นเครื่องมือก ำหนดต ำแหน่งที่อยู่ไปยังต ำแหน่งที่ตั้ง
โครงกำรฯ ในระบบแผนที่น ำทำงอีกด้วย 

 “มุมมองถนน” (Street View) ภำพถ่ำยสถำนท่ีจริงในมุมมองภำพพำโนรำมำ 360 องศำ โดยกดปุม่ icon 
นี้ค้ำงไว้แล้วลำกไปยังแผนท่ี โดยสงัเกตที่สีน้ ำเงินที่ซ้อนทับอยู่บนแผนท่ีจะแสดงต ำแหน่งที่มีภำพ Street 
view จำกนั้นให้ User วำง icon นี้ลงบนแผนท่ี ระบบฯ จะแสดงภำพ Street View 

 เครื่องมือในกำรย่อและขยำยแผนที่ หรือใข้เมำส์ในกำรย่อและขยำยได้เช่นกัน 

  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
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คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-5 
 

 มำตรำส่วนของแผนที่ ระบบจะแบ่งกำรแสดงสญัลักษณ์ของต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร ดังน้ี 
 มำตรำส่วนที่ 100 กม. ระบบฯ จะแสดงจ ำนวนโครงกำร/ศูนย์เรียนรู้ และต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร/

ศูนย์เรียนรู้ในระดับภำค  
 มำตรำส่วนที่ 50 กม. ระบบฯ จะแสดงจ ำนวนโครงกำร/ศูนย์เรียนรู้ และต ำแหน่งท่ีตั้งโครงกำร/ศูนย์

เรียนรู้ในระดับจังหวัด 
 มำตรำส่วนที่ 10 - 2 กม. ระบบฯ จะแสดงต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร/ศูนย์เรียนรู้ ในระดับอ ำเภอและ

ต ำบล ตำมประเภทโครงกำร/ศูนย์เรียนรู้ และในมำตรำส่วนนี้ User สำมำรถกดเพื่อดูรำยละเอียด
ของโครงกำร/ศูนย์เรียนรู้ได้ โดยกดที่สัญลักษณ์ของประเภทโครงกำร/ศูนย์เรียนรู้ 

 

2) กำรหำต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ โดยระบุ “ที่อยู่” เป็นเงื่อนไขกำรค้นหำ ดังภำพที่ 3-4 : กำรหำ
ต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ โดยระบุที่อยู่ในกำรค้นหำ 

 
ภำพที่ 3-4 : กำรหำต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ โดยระบุที่อยู่ในกำรคน้หำ 

 
โดยระบุที่อยู่ของศูนย์เรียนรู้ อันได้แก่ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หรือชื่อสถำนที่ส ำคัญ ตรงกรอบสี่เหลี่ยม

สีแดง จำกนั้น ระบบฯ จะแสดงสัญลักษณ์ประเภทศูนย์เรียนรู้ ดังภำพที่ 3-5 : ตัวหน้ำหน้ำจอแสดงต ำแหน่ง
ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ โดยระบุที่อยู่ในกำรค้นหำ  
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คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-6 
 

 
ภำพที่ 3-5 : ตัวหน้ำหน้ำจอแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งศูนย์เรยีนรู้ โดยระบทุี่อยู่ในกำรค้นหำ 

 
3) กำรหำต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ โดยระบชุื่อศูนย์เรียนรู้หรือเลือกประเภทศูนย์เรียนรู้ เป็นเงื่อนไข

กำรค้นหำ ดังภำพที่ 3 6 : หน้ำจอเปิดเมนู ระบุเงื่อนไขกำรค้นหำบนแผนที่  

 
ภำพที่ 3-6 : หน้ำจอเปิดเมนู ระบเุงื่อนไขกำรค้นหำบนแผนท่ี 

 
โดยกดปุ่มท่ีอยู่ในวงกลมสีแดง หลังจำกนั้น ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอให้ระบุเงื่อนไขกำรค้นหำทำงด้ำน

ซ้ำยมือ ดังภำพที่ 3 7 : หน้ำจอระบุเงื่อนไขกำรค้นหำบนแผนที่  
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คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-7 
 

 
ภำพที่ 3-7 : หน้ำจอระบุเง่ือนไขกำรค้นหำบนแผนท่ี 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 

ปุ่มปิดหน้ำจอระบุเงื่อนไขกำรค้นหำ 
 

ค้นหำจำกช่ือโครงกำร / เลือกประเภทโครงกำร  

 ค้นหำจำกช่ือศูนย์เรยีนรู้ / เลือกประเภทศูนย์เรยีนรู ้

 กำรเลือกแสดงผลบนแผนท่ี สำมำรถเลือกกำรแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งบนแผนที่ได้ทั้งแบบโครงกำร และแบบ
ศูนย์เรียนรู้ หรือเลือกแสดงท้ังหมดไดเ้ช่นกัน 

 ปุ่ม “ค้นหำ/ยกเลิก” 

 
เมื่อใส่ค ำค้นหำตำมเงื่อนไขแล้ว ระบบฯ จะแสดงรำยกำรศูนย์เรียนรู้ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด เพ่ือให้

เลือกศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรอีกครั้ง ดังภำพที่ 3-8 : กำรค้นหำต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จำกเมนูค้นหำ 

 
ภำพที่ 3-8 : กำรค้นหำต ำแหน่งทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จำกเมนูค้นหำ 
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คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-8 
 

3.2.2. การแสดงผลข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ 
เมื่อเลือกต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ต้องกำรดูข้อมูลได้แล้ว ระบบฯ จะแสดงทำงเลือกกำรแสดงผล

ข้อมูลบนแผนที่ โดยสำมำรถเลือกดูได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรน ำทำง และดูข้อมูลเพ่ิมเติม ดังภำพที่ 3-9 : 
ทำงเลือกกำรแสดงผลข้อมูลศูนย์เรียนรู้ บนแผนที่ 

 
ภำพที่ 3-9 : ทำงเลือกกำรแสดงผลข้อมูลศูนย์เรยีนรู้ บนแผนท่ี 

 

โดยแต่ละรูปแบบ จะมีวิธีกำรใช้งำน ดังนี้ 
1) ในกรณีเลือกหัวข้อ กำรน ำทำง  

ระบบฯ จะแสดงเส้นทำงกำรเดินทำงบนแผนที่ โดยเริ่มจำกต ำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน (เป็น Default) 

ของผู้ใช้งำน ไปยังต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เลือก ดังภำพที่ 3-10 : ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงเส้นทำงกำร
เดินทำงไปยังที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 

 
ภำพที่ 3-10 : ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงเส้นทำงกำรเดินทำงไปยังท่ีตั้งศนูย์เรียนรู้ฯ 
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และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 3-9 
 

2) ในกรณีเลือกหัวข้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม                        
ระบบฯ จะแสดงรำยละเอียดข้อมูลโครงกำรเช่นเดียวกับกำรเลือกที่หน้ำจอ Website ดังภำพ 

ที่ 3- 11 : ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ เพ่ิมเติม  

 
ภำพที่ 3-11 : ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ เพิ่มเติม 

 
และเมื่อต้องกำรออกจำกหน้ำจอนี้ให้ปิด Tab ที่แสดงรำยละเอียดศูนย์เรียนรู้ฯ เพ่ือกลับไปที่ระบบ

แผนที่ตำมเดิม 
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คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 4-1 
 

4. การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ ระยะที่ 2 บนอุปกรณ์เคลือ่นที่  
 

กำรใช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices System) 
หรือ “ระบบงำนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่” เป็นระบบที่ถูกพัฒนำเพ่ิมเติมจำกระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ  
ระยะที่ 1 โดยส่วนที่เพ่ิมเข้ำมำคือข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Application ที่สำมำรถใช้งำนบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของระบบ iOS และ Android โดยอุปกรณ์เคลื่อนที่จะใช้งำนจะต้องติดตั้ง Application 
(App.) นี้ก่อนจึงจะสำมำรถใช้งำนได้ นอกจำนี้ App. นี้ยังเปิดให้ใช้งำนได้ทั้งในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ กปร. 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประชำชนผู้สนใจทั่วไป โดยฟังก์ชันกำรท ำงำนบำงส่วนจะเปิดให้ใช้งำนเฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น โดยจะมรีำยละเอียดกำรใช้งำนตำมขั้นตอนของอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละระบบ ดังต่อไปนี้  

 

 การใช้งานระบบงานอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบ Android 
ในระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 ได้ถูกออกแบบให้มีกำรเลือกใช้งำนไว้ 2 ส่วน คือ  

ส่วนของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และส่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยในส่วนของโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำรินั้นรูปแบบกำรใช้งำนไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกระยะที่ 1 ดังนั้นจึงขออธิบำยกำรใช้
งำนในส่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำน ดังนี้ 

 
4.1.1. การเริ่มต้นการใช้งานบนระบบ Android 

เมื่อเรียกเข้ำใช้งำนระบบงำนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ครั้งแรก จะพบหน้ำตรำสัญลักษณ์ กปร. ดังภำพที่ 

4-1 : ตัวอย่ำงหน้ำจอก่อนเข้ำระบบ Android แล้วรอสักครู่จนกว่ำระบบจะจัดเตรียมข้อมูลเสร็จ 
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คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 4-2 
 

 
ภำพที่ 4-1 : ตัวอย่ำงหน้ำจอก่อนเข้ำระบบ Android 

 

หลังจำกนั้น ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอให้เลือกเข้ำใช้งำนระบบโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

และศูนย์เรียนรู้ ดังภำพที่ 4-2 : ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเลือกเข้ำใช้งำน บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-2 : ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเลือกเข้ำใช้งำน บนระบบ Android 
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ให้เลือกที่ “ศูนย์เรียนรู้” หลังจำกนั้น ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอ “หน้ำแรก” ซึ่งจะแสดงจ ำนวนศูนย์
เรียนรู้แต่ละประเภท และปุ่มกำรใช้งำนต่ำงๆ ดังภำพที่ 4 3 : ตัวอย่ำงหน้ำจอหน้ำแรกศูนย์เรียนรู้ บนระบบ 
Android 

 
ภำพที่ 4-3 : ตัวอย่ำงหน้ำจอหน้ำแรกศูนย์เรียนรู้ บนระบบ Android 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ปุ่มเปิด เพื่อเข้ำสู่เมนูต่ำงๆของระบบฯ 

 ปุ่มลงทะเบียนกำรใช้งำน ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่เท่ำนั้น 

 ช่องค้นหำศูนย์เรียนรู ้

 แสดงจ ำนวนรำยกำรศูนย์เรยีนรู้แต่ละประเภท 
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4.1.2. การลงทะเบียนผู้ใช้งานบนระบบ Android 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ กปร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำกต้องกำรใช้งำนฟังก์ชันที่จัดเตรียมไว้ส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่ จะต้องท ำกำรลงทะเบียนเพื่อลงชื่อเข้ำใช้ระบบ (Login) ระบบก่อน โดยกดปุ่ม        ซึ่งจะแสดงเป็น
สัญลักษณ์รูปกุญแจด้ำนขวำ ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอลงทะเบียนผู้ใช้งำนระบบ ดังภำพที่ 4 4 : หน้ำจอหน้ำ
แรกของระบบ Android เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ กปร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรอกรหัสผู้ใช้งำน (User ID) และ
รหัสผ่ำน (Password) เพ่ือเข้ำระบบที่จัดเตรียมไว้ให้ ดังภำพที่ 4 5 : หน้ำจอลงทะเบียนผู้ใช้งำนระบบ 
Android  

 

 
ภำพที่ 4-4 : หน้ำจอหน้ำแรกของระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-5 : หน้ำจอลงทะเบียนผูใ้ช้งำนระบบ Android 
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4.1.2. หน้าเมนูของระบบงานอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบ Android 
ส ำหรับประชำชนทั่วไปเมื่อเลือกกดปุ่มเมนูหลักของระบบ ระบบฯ จะแสดงหน้ำเมนูดังภำพที่ 4 6 : 

หน้ำจอเมนูระบบ Android ส ำหรับประชำชนทั่วไป  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ กปร. หลังจำกท่ีลงทะเบียนผู้ใช้งำนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำจอเมนูหลักให้ 
พร้อมทั้งเปลี่ยนรูปที่มุมบนด้ำนขวำจำก “รูปกุญแจ” เป็น “รูปคน” เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรลงทะเบียนใช้งำน
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแสดงหน้ำจอเมนูหลักของระบบฯ ดังภำพที่ 4 7 : หน้ำจอเมนูระบบ Android ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ฟังก์ชั่นของหน้ำจอเมนูเจ้ำหน้ำที่ จะเพ่ิมขึ้นมำ 1 ฟังก์ชัน ได้แก่ อัพโหลดภำพ / 
พิกัด  

 

  
ภำพที่ 4-6 : หน้ำจอเมนูระบบ Android  

ส ำหรับประชำชนท่ัวไป 

 

  
ภำพที่ 4-7 : หน้ำจอเมนูระบบ Android  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

 
 
  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 4-6 
 

ส ำหรับฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบงำนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชัน โดยมี
รำยละเอียดฟังก์ชันดังนี้ 

 

ฟังก์ชัน ความหมาย 

 
กรณีต้องกำรกลับไปท่ีหน้ำหลัก 

 
กำรแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งศูนย์เรียนรู ้บนแผนท่ี 

 
กำรค้นหำรำยละเอียดข้อมูลศูนยเ์รียนรู ้

 
ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 
กำรเก็บข้อมูลรูปภำพ และพิกัด หรือต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ (เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ กปร.) 

 
4.1.3. การใช้งานฟังก์ชัน การแสดงต าแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้บนแผนที่ของระบบ Android 

เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอแผนที่ประเทศไทยพร้อมเครื่องมือและสัญลักษณ์ต่ำงๆ  

ดังภำพที่ 4-8 : หน้ำจอแสดงแผนที่ บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-8 : หน้ำจอแสดงแผนที ่บนระบบ Android 
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 ในส่วนของแผนที่ บนระบบ Android ยังมีฟังก์ชันค้นหำชื่อศูนย์เรียนรู้และกำรน ำทำงไปยังต ำแหน่ง
ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) กำรใช้งำนฟังก์ชัน กำรค้นหำบนแผนที่ บนระบบ Android  
รำยละเอียดดังภำพที่ 4 9 : หน้ำจอแสดงกำรค้นหำบนแผนที่ บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-9 : หน้ำจอแสดงกำรค้นหำบนแผนที ่บนระบบ Android 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 

แตะที่ปุ่มเปดิหน้ำจอระบุเง่ือนไขกำรค้นหำ 
 

ใส่ค ำค้นหำในช่อง “ช่ือศูนย์เรียนรู้” จำกนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง” บนเครื่อง Mobile ระบบฯ จะท ำกำร
ค้นหำช่ือจำกค ำที่ค้นหำ  
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2) กำรใช้งำนฟังก์ชั่น กำรน ำทำง บนระบบ Android  
 รำยละเอียด ดังภำพที่ 4 10 : หน้ำจอเข้ำสู่ระบบกำรน ำทำงบนแผนที่ บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-10 : หน้ำจอเข้ำสู่ระบบกำรน ำทำงบนแผนท่ี บนระบบ Android 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 

เลือกศูนย์เรียนรู้ทีต่้องกำรน ำทำง 
 

ระบบจะขึ้นไอคอนศูนย์เรียนรู้บนแผนที่ ให้กดที่ไอคอน ระบบฯ จะขึ้นข้อควำมแสดงช่ือศูนย์เรยีนรู้  
ให้กดที่ “ไปยัง google map” เพื่อยังระบบกำรน ำทำง  
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หลังจำกนั้นระบบฯ จะแสดงเส้นทำงจำกต ำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันไปยังต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ดังภำพที่ 
4-11 : หน้ำจอแสดงกำรน ำทำงบนแผนที่ บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-11 : หน้ำจอแสดงกำรน ำทำงบนแผนท่ี บนระบบ Android 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 

ระบบฯ จะปักหมดุสีแดง เพื่อแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ ให้กดทีปุ่่ม “เส้นทำง” 
 

จำกนั้นระบบฯ แสดงเส้นทำงกำรน ำทำงจำกต ำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันไปยังต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรยีนรู้ ให้กดที่
ปุ่ม “เริ่ม” เพื่อเริม่เข้ำสู่ระบบกำรน ำทำง 
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4.1.5. การใช้งานฟังก์ชัน การค้นหารายละเอียดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ บนระบบ Android 

เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอค้นหำชื่อศูนย์เรียนรู้และรูปภำพศูนย์เรียนรู้ ดังภำพที่ 4-12 
: หน้ำจอกำรค้นหำรำยละเอียดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-12 : หน้ำจอกำรค้นหำรำยละเอียดข้อมลูศูนย์เรียนรูฯ้ บนระบบ Android 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 เลือกกดปุ่ม “ช่ือศูนย์เรียนรู้” เปน็กำรค้นหำโดยกำรระบุช่ือศูนยเ์รยีนรู้ หรือข้อควำมบำงส่วน 

 เลือกกดปุ่ม “ค้นหำขั้นสูง” เป็นกำรค้นหำโดยกำรระบเุงื่อนไข ดังน้ี 
 เลือกประเภทศูนย์เรียนรู้ 
 เลือกหน่วยงำน 
 เลือกภำค 
 เลือกจังหวัด 

 เลือกกดที่รูปภำพศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรดูรำยละเอียดข้อมลู 
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โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนของแต่ละทำงเลือก ดังนี้ 
1) กรณีค้นหำ “ชื่อศูนย์เรียนรู้” ระบบฯ จะมีช่องเพ่ือให้กรอกชื่อศูนย์เรียนรู้ หรือข้อควำมบำงส่วน 

แล้วกดปุ่ม “ค้นหำ” ดังภำพที่ 4-13 : หน้ำจอค้นหำชื่อศูนย์เรียนรู้ บนระบบ Android  

 

ภำพที่ 4-13 : หน้ำจอค้นหำช่ือศูนย์เรียนรู้ บนระบบ Android 
 

2) กรณีเลือกค้นหำ “ค้นหำขั้นสูง” ระบบฯ จะแสดงกล่องข้อควำมค้นหำโดยระบุเงื่อนไขในกำร
ค้นหำที่ต้องกำร ซึ่งสำมำรถเลือกได้จำกประเภทศูนย์เรียนรู้ หน่วยงำน ภำค และจังหวัด  แล้วกดปุ่ม “ค้นหำ”  

ดังภำพที่ 4-14 : หน้ำจอค้นหำขั้นสูง บนระบบ Android  
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                                           ภำพที่ 4-14 : หน้ำจอค้นหำขั้นสูง บนระบบ Android 

3) กรณีค้นหำโดยเลือกกดที่รูปภำพศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำร ระบบฯ จะแสดงรำยละเอียดข้อมูลศูนย์
เรียนรู้ที่เลือก ซึ่งกำรแสดงผลจะแบ่งออกเป็น 4 Tab ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ สถำนที่ตั้ง/ติดต่อ รูปภำพ 

และเอกสำรประกอบ ดังภำพที่ 4-15 : หน้ำจอแสดงรำยละเอียดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-15 : หน้ำจอแสดงรำยละเอียดข้อมลูศูนย์เรียนรู้ บนระบบ Android 
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4.1.6. การใช้งานฟังก์ชัน เกี่ยวกับเรา บนระบบ Android 
เป็นกำรแสดงรำยละเอียดควำมเป็นมำของกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ นี้ ดังภำพที่ 4-16 : หน้ำจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรำ บนระบบ Android 
 

 
ภำพที่ 4-16 : หน้ำจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรำ บนระบบ Android 
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4.1.7. การใช้งานฟังก์ชัน การอัพโหลดรูปภาพ/พิกัด บนระบบ Android 
กำรใช้งำนฟังก์ชันนี้จัดเตรียมไว้ให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ กปร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ออกภำคสนำมให้สำมำรถถ่ำยภำพศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรูปภำพที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
เรียนรู้ได้มำกขึ้นหรือระบพิุกัดท่ีเป็นต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ที่ถูกต้อง  

และเมื่อ User เลือกฟังก์ชันนี้ในหน้ำจอเมนู ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอรำยกำรที่ต้องกำรอัพโหลด
รูปภำพ/พิกัด ซึ่งในส่วนกำรค้นหำศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรอัพโหลดรูปภำพ/พิกัด จะท ำงำนเหมือนกับฟังก์ชัน 
“ค้นหำศูนย์เรียนรู้” (ดูวิธีกำรใช้งำนได้จำกข้อ 4.1.5) 

หลังจำกที่เลือกศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ต้องกำรแล้ว ระบบฯ จะแสดงหน้ำจออัพโหลดรูปภำพ / พิกัด ดังภำพ

ที่ 4-17 : หน้ำจออัพโหลดรูปภำพ / พิกัด บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-17 : หน้ำจออัพโหลดรูปภำพ / พิกัด บนระบบ Android 
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โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนของแต่ละทำงเลือก ดังนี้ 

1) กรณีเลือกกำรจัดเก็บรูปภำพ รูปภำพที่ต้องกำรจัดเก็บจะต้องถ่ำยเก็บไว้ในระบบก่อนแล้วจึงจะ
สำมำรถจัดเก็บรูปภำพนี้ในระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ กดปุ่ม “เลือกรูป” เมื่อเลือกภำพที่ต้องกำรได้แล้ว 

ระบบฯ จะแสดงภำพที่เลือกบนหน้ำจอ ดังภำพที่ 4-18 : หน้ำจออัพโหลดรูปภำพ บนระบบ Android  
 

 
ภำพที่ 4-18 : หน้ำจออัพโหลดรูปภำพ บนระบบ Android 
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2) กรณีเลือกกำรถ่ำยรูป เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ ระบบฯจะเปิดกล้องเพ่ือท ำกำรถ่ำยรูปที่ต้องกำรอัพโหลด 

ดังภำพที่ 4-19 : หน้ำจอรูปภำพที่ต้องกำรอัพโหลด บนระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-19 : หน้ำจอรูปภำพที่ตอ้งกำรอัพโหลด บนระบบ Android 
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3) กรณีเลือกกำรจัดเก็บพิกัด จะเป็นกำรจัดเก็บต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นค่ำ Latitude และ 
Longitude เพ่ือให้สำมำรถแสดงต ำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ได้ถูกต้อง User สำมำรถจัดเก็บพิกัดที่ต้องกำรได้ 2 วิธี 
คือ 1. กรอกชื่อสถำนที่ที่ต้องกำรตรงสัญลักษณ์       ระบบฯ แสดงรำยกำรชื่อสถำนที่ให้เลือก หลังจำกที่เลือก
สถำนที่ ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอตรงต ำแหน่งสถำนที่ที่เลือก  2. ใช้ค้นหำต ำแหน่งของคุณ โดยกดปุ่มที่
สัญลักษณ์       ระบบฯ จะแสดงต ำแหน่งของคุณบนแผนที่ หลังจำกเลือกวิธีกำรหำต ำแหน่งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
แล้ว ให้กดต ำแหน่งที่ตั้งที่ต้องกำรบนแผนที่ ระบบฯ จะแสดง Pin ตรงสัญลักษณ์ที่      เมื่อได้ต ำแหน่งที่

ต้องกำรแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ดังภำพที่ 4-20 : หน้ำจออัพโหลดพิกัด บนระบบ Android  
 

 
ภำพที่ 4-20 : หน้ำจออัพโหลดพิกดั บนระบบ Android 
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หลังจำกที่เลือกท ำรำยกำรเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “อัพโหลด” ตรงสัญลักษณ์       ระบบฯ จะแสดง
กล่องข้อควำมเพ่ือแจ้งว่ำได้ท ำกำรอัพโหลดข้อมูลส ำเร็จแล้ว จำกนั้นให้กดปุ่ม “OK” ตรงสัญลักษณ์       ดัง

ภำพที่ 4-21 : หน้ำจอแสดงกำรอัพโหลดรูปภำพ / พิกัด เรียบร้อย บนระบบ Android 
 

 
ภำพที่ 4-21 : หน้ำจอแสดงกำรอพัโหลดรูปภำพ / พิกัด เรียบร้อย บนระบบ Android 
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4.2. การใช้งานระบบงานอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบ iOS 
ในระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 ได้ถูกออกแบบให้มีกำรเลือกใช้งำนไว้ 2 ส่วน คือ  

ส่วนของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และส่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยในส่วนของโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำรินั้นรูปแบบกำรใช้งำนไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกระยะที่ 1 ดังนั้นจึงขออธิบำยกำรใช้
งำนในส่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำน ดังนี้ 
 
4.2.1. การเริ่มต้นการใช้งานบนระบบ iOS 

เมื่อเรียกเข้ำใช้งำนระบบงำนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ครั้งแรก จะพบหน้ำตรำสัญลักษณ์ กปร. ดังภำพที่ 

4-22 : ตัวอย่ำงหน้ำจอก่อนเข้ำระบบ iOS แล้วรอสักครู่จนกว่ำระบบจะจัดเตรียมข้อมูลเสร็จ 

 
ภำพที่ 4-22 : ตัวอย่ำงหน้ำจอก่อนเข้ำระบบ iOS 

 

หลังจำกนั้น ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอให้เลือกเข้ำใช้งำนระบบโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

และศูนย์เรียนรู้ ดังภำพที่ 4-23 : ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเลือกเข้ำใช้งำน บนระบบ iOS 
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ภำพที่ 4-23 : ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเลือกเข้ำใช้งำน บนระบบ iOS 

 
ให้เลือกที่ “ศูนย์เรียนรู้” หลังจำกนั้น ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอ “หน้ำแรก” ซึ่งจะแสดงจ ำนวนศูนย์

เรียนรู้แต่ละประเภท และปุ่มกำรใช้งำนต่ำงๆ ดังภำพที่ 4-24 : ตัวอย่ำงหน้ำจอหน้ำแรกศูนย์เรียนรู้ บนระบบ 
iOS  
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ภำพที่ 4-24 : ตัวอย่ำงหน้ำจอหน้ำแรกศูนย์เรียนรู้ บนระบบ iOS 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ปุ่มเปิด เพื่อเข้ำสู่เมนูต่ำงๆของระบบฯ 

 แสดงจ ำนวนรำยกำรศูนย์เรยีนรู้แต่ละประเภท 
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4.2.2. การลงทะเบียนผู้ใช้งานบนระบบ iOS 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ กปร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำกต้องกำรใช้งำนฟังก์ชันที่จัดเตรียมไว้ส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่ จะต้องท ำกำรลงทะเบียนเพ่ือลงชื่อเข้ำใช้ระบบ (Login) ระบบก่อน โดยกดที่สัญลักษณ์        เพ่ือ
เปิดเมนูฟังก์ชันด้ำนซ้ำย จำกนั้นให้กดท่ีสัญลักษณ์      “เข้ำสู่ระบบ” ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอลงชื่อเข้ำใช้งำน
ระบบ เพ่ือใส่รหัสผู้ใช้งำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) แล้ว ให้กดที่สัญลักษณ์         “เข้ำสู่ระบบ”

ดังภำพที่ 4-25 : หน้ำจอขั้นตอนกำรลงชื่อเข้ำใช้งำน บนระบบ iOS  

 
ภำพที่ 4-25 : หน้ำจอขั้นตอนกำรลงช่ือเข้ำใช้งำน บนระบบ iOS 
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4.2.3. หน้าเมนูของระบบงานอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบ iOS 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ กปร. หลังจำกที่ลงทะเบียนผู้ใช้งำนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำจอเมนูหลัก

ของระบบฯ ดังภำพที่ 4-26 : หน้ำจอเมนูระบบ iOS ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ฟังก์ชั่นของหน้ำจอเมนู
เจ้ำหน้ำที่ จะเพ่ิมข้ึนมำ 1 ฟังก์ชัน ได้แก่ เพ่ิมรูปภำพ / พิกัด  

 
ภำพที่ 4-26 : หน้ำจอเมนูระบบ iOS ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

 
ส ำหรับฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบงำนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชัน โดยมี

รำยละเอียดฟังก์ชันดังนี้ 
 

ฟังก์ชัน ความหมาย 
 กรณีต้องกำรกลับไปท่ีหน้ำหลัก 

 กำรแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งศูนย์เรียนรู ้บนแผนที่ 

 กำรค้นหำรำยละเอียดข้อมูลศูนยเ์รียนรู้ 

 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 กำรเก็บข้อมูลรูปภำพ และพิกัด หรือต ำแหน่งท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้  (เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ กปร.) 
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4.2.4. การใช้งานฟังก์ชัน การแสดงต าแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้บนแผนที่ของระบบ iOS 
เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอแผนที่ประเทศไทยพร้อมเครื่องมือและสัญลักษณ์ต่ำงๆ  

ดังภำพที่ 4-27: หน้ำจอแสดงแผนที่ บนระบบ iOS โดยรูปแบบกำรใช้งำนกำรค้นหำศูนย์เรียนรู้บนแผนที่และ
ฟังก์ชันระบบกำรน ำทำงจะท ำงำนรูปแบบเดียวกันกับระบบ Android 

 
ภำพที่ 4-27: หน้ำจอแสดงแผนที ่บนระบบ iOS 
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4.2.5. การใช้งานฟังก์ชัน การค้นหารายละเอียดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ บนระบบ iOS 
เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอค้นหำชื่อศูนย์เรียนรู้และรูปภำพศูนย์เรียนรู้  ดังภำพที่ 

4-28 : หน้ำจอกำรค้นหำรำยละเอียดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ระบบ iOS  

 
ภำพที่ 4-28 : หน้ำจอกำรค้นหำรำยละเอียดข้อมลูศูนย์เรียนรูฯ้ ระบบ iOS 

 
ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกกำรแสดงรำยละเอียดข้อมูลโครงกำรได้ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 เลือกกดปุ่ม “ช่ือศูนย์เรียนรู้” เปน็กำรค้นหำโดยกำรระบุช่ือศูนยเ์รยีนรู้ หรือข้อควำมบำงส่วน 

 เลือกกดปุ่ม “ค้นหำขั้นสูง” เป็นกำรค้นหำโดยกำรระบเุงื่อนไข ดังน้ี 
 เลือกประเภทศูนย์เรียนรู้ 
 เลือกหน่วยงำน 
 เลือกภำค 
 เลือกจังหวัด 

 เลือกกดที่รูปภำพศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรดูรำยละเอียดข้อมลู 
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โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนของแต่ละทำงเลือก ดังนี้ 
1) กรณีค้นหำ “ชื่อศูนย์เรียนรู้” ระบบฯ จะมีช่องเพ่ือให้กรอกชื่อศูนย์เรียนรู้ หรือข้อควำมบำงส่วน 

แล้วกดปุ่ม “ค้นหำ” ดังภำพที่ 4-29 : หน้ำจอค้นหำชื่อศูนย์เรียนรู้ ระบบ iOS  

 

 

ภำพที่ 4-29 : หน้ำจอค้นหำช่ือศูนย์เรียนรู้ ระบบ iOS 
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2) กรณีเลือกค้นหำ “ค้นหำขั้นสูง” ระบบฯ จะแสดงกล่องข้อควำมค้นหำโดยระบุเงื่อนไขในกำร
ค้นหำที่ต้องกำร ซึ่งสำมำรถเลือกได้จำกประเภทศูนย์เรียนรู้ หน่วยงำน ภำค และจังหวัด  แล้วกดปุ่ม “ค้นหำ”  

ดังภำพที่ 4-30 : หน้ำจอค้นหำขั้นสูง ระบบ iOS  

 

 

                                               ภำพที่ 4-30 : หน้ำจอค้นหำขั้นสูง ระบบ iOS 

  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 4-28 
 

3) กรณีค้นหำโดยเลือกกดที่รูปภำพศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำร ระบบฯ จะแสดงรำยละเอียดข้อมูลศูนย์
เรียนรู้ที่เลือก ซึ่งกำรแสดงผลจะแบ่งออกเป็น 4 Tab ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล ติดต่อ รูปภำพ และเอกสำร ดังภำพที่ 

4-31 : หน้ำจอแสดงรำยละเอียดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ ระบบ iOS 
 

 

ภำพที่ 4-31 : หน้ำจอแสดงรำยละเอียดข้อมลูศูนย์เรียนรู้ ระบบ iOS 
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4.2.6. การใช้งานฟังก์ชัน เกี่ยวกับเรา บนระบบ iOS 
เป็นกำรแสดงรำยละเอียดควำมเป็นมำของกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ นี้ ดังภำพที่ 4-32 : หน้ำจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรำ ระบบ iOS 
 

 
ภำพท่ี 4-32 : หน้ำจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรำ ระบบ iOS 
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4.2.7. การใช้งานฟังก์ชัน การอัพโหลดรูปภาพ/พิกัด บนระบบ iOS 
กำรใช้งำนฟังก์ชันนี้จัดเตรียมไว้ให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ กปร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ออกภำคสนำมให้สำมำรถถ่ำยภำพศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรูปภำพที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
เรียนรู้ได้มำกข้ึนหรือระบุพิกัดท่ีเป็นต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ที่ถูกต้อง  

และเมื่อ User เลือกฟังก์ชันนี้ในหน้ำจอเมนู ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอรำยกำรที่ต้องกำรอัพโหลด
รูปภำพ/พิกัด ซึ่งในส่วนกำรค้นหำศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรอัพโหลดรูปภำพ/พิกัด จะท ำงำนเหมือนกับฟังก์ชัน 
“ค้นหำศูนย์เรียนรู้” (ดูวิธีกำรใช้งำนได้จำกข้อ 4.1.5) 

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนของแต่ละทำงเลือก ดังนี้ 
1) กรณีเลือกกำรจัดเก็บรูปภำพ รูปภำพที่ต้องกำรจัดเก็บจะต้องถ่ำยเก็บไว้ในระบบก่อนแล้วจึงจะ

สำมำรถจัดเก็บรูปภำพนี้ในระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ กดปุ่ม “เลือกรูป” เมื่อเลือกภำพที่ต้องกำรได้แล้ว 

ระบบฯ จะแสดงภำพที่เลือกบนหน้ำจอ ดังภำพที่ 4-33 : หน้ำจออัพโหลดรูปภำพ ระบบ iOS 

 
ภำพที่ 4-33 : หน้ำจออัพโหลดรูปภำพ ระบบ iOS 
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2) กรณีเลือกกำรถ่ำยรูป เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ ระบบฯจะเปิดกล้องเพ่ือท ำกำรถ่ำยรูปที่ต้องกำรอัพโหลด 

ดังภำพที่ 4-34 : หน้ำจอถ่ำยรูป ระบบ iOS  

 
                ภำพที่ 4-34 : หน้ำจอถ่ำยรูป ระบบ iOS 

 
3) กรณีเลือกกำรจัดเก็บพิกัด จะเป็นกำรจัดเก็บต ำแหน่งที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นค่ำ Latitude และ 

Longitude เพ่ือให้สำมำรถแสดงต ำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ได้ถูกต้อง User สำมำรถจัดเก็บพิกัดได้โดยใช้ค้นหำ
ต ำแหน่งของคุณ โดยกดปุ่มท่ีสัญลักษณ์      ระบบฯ จะแสดงต ำแหน่งของคุณบนแผนที่  จำกนั้นให้กดต ำแหน่ง
ที่ตั้งที่ต้องกำรบนแผนที่ ระบบฯ จะแสดง Pin ตรงสัญลักษณ์ที่      เมื่อได้ต ำแหน่งที่ต้องกำรแล้วให้กดปุ่ม 

“ยืนยัน” สัญลักษณ์ท่ี        ดังภำพที่ 4-35 : หน้ำจออัพโหลดพิกัด ระบบ iOS 
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ภำพที่ 4-35 : หน้ำจออัพโหลดพิกดั ระบบ iOS 

หลังจำกท่ีเลือกท ำรำยกำรเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “อัพโหลด” ตรงสัญลักษณ์         ดังภำพที่ 4-36 : 
หน้ำจอแสดงกำรอัพโหลดรูปภำพ / พิกัด ระบบ iOS  

 
ภำพที่ 4-36 : หน้ำจอแสดงกำรอพัโหลดรูปภำพ / พิกัด ระบบ iOS 
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5. การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ ระยะที่ 2 ส่วนงานหลังบา้น  
 
กำรใช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรฯ ระยะที่ 2 ส่วนงำนหลังบ้ำน (Back Office System) หรือ 

“ระบบงำนหลังบ้ำน” ระบบงำนในส่วนนี้จัดเป็นหัวใจหลักของระบบงำนอ่ืนๆ ทั้งหมด และมีควำมแตกต่ำง
จำกระบบงำนอ่ืนๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นกำรแสดงผลข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฯ แต่ระบบงำนหลังบ้ำนนี้จะเป็นส่วน
ของกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลหลักท้ัง 4 ประเภท อันได้แก่ ข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลศูนย์เรียนรู้
ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ข้อมูลศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ และข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ซึ่งกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลจะ
เป็นขั้นตอนของ กำรบันทึก แก้ไข ลบทิ้ง และค้นหำข้อมูล รวมทั้งกำรรำยงำนผลข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ 
ระบบงำนหลังบ้ำนนี้จะเปิดให้ใช้งำนได้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ กปร. กอ.รมน.(กศน.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตำม
สิทธิกำรใช้งำนที่ก ำหนดไว้ให้เท่ำนั้น 

นอกจำกนี้ กำรท ำงำนของระบบฯ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรแสดงผลข้อมูลส ำหรับผู้บริหำร เพ่ือให้
ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ได้ ระบบฯ จึงได้จัดเตรียมหน้ำจอ 
Dashboard ที่จะรวบรวม วิเครำะห์ และแสดงผลข้อมูลหลักท้ัง 3 ประเภทในภำพรวม โดยแยกตำมประเด็นที่
ส่วนใหญ่ผู้บริหำรให้ควำมสนใจ    

ส ำหรับกำรใช้งำนระบบในแต่ละส่วน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
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5.1. การเริ่มต้นใช้งาน 
กำรเรียกใช้งำนเริ่มจำกกำรเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนผู้ใช้งำน” ที่หน้ำจอ Website ส่วนท้ำย  

ดังภำพที่ 5-1 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Website ส่วนท้ำย ให้เลือกหัวข้อที่วงกลมสีแดง 

 
ภำพที่ 5-1 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Website ส่วนท้ำย 

 
หลังจำกนั้น ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ใส่รหัสผู้ใช้งำน (User ID) 

รหัสผ่ำน (Password) ตรงสัญลักษณ์      แล้วเลือก “จัดกำรศูนย์เรียนรู้” ตรงสัญลักษณ์      หลังจำกนั้นให้

กดปุ่ม “ลงชื่อเข้ำใช้” ตรงสัญลักษณ์       ดังภำพที่ 5-2 : ตัวอย่ำงหน้ำจอลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ 

 
ภำพที่ 5-2 : ตัวอย่ำงหน้ำจอลงช่ือเข้ำใช้งำนระบบ 
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5.2. หน้าจอหลักของระบบงานหลังบ้าน 
หลังจำกที่ลงทะเบียนผู้ใช้งำนระบบ และผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิกำรใช้งำนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ

แสดงหน้ำจอหลักของระบบงำนหลังบ้ำน ดังภำพที่ 5-3 : หน้ำจอหลักของระบบงำนหลังบ้ำน   

 
ภำพท่ี 5-3 : หน้ำจอหลักของระบบงำนหลังบ้ำน 

 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 

ชื่อผู้ใช้งำนระบบ 
 

เมนูหลักของโปรแกรม ประกอบด้วย 
ส่วนรำยงำน 
o Dashboard 
o รายงานศูนย์เรียนรู ้

ส่วนบนัทึกข้อมูล 
o ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
o ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ 
o ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 
o ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ส่วนผู้ใช้งาน 
o จัดการผู้ใช้งานระบบ 
o รายงานการใช้งาน 

 ปุ่มเปิดและปิดเมนูดำ้นซำ้ย ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถขยำยหนำ้จอให้กว้ำงขึ้นได้ โดยกดทีปุ่่มเปิดและปิด
เมนู  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-4 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย / การใช้งาน 

ปุ่ม “ออกจำกระบบ” (Logout) 
 แสดงหน้ำเมนูที่ใช้งำน 

 
 

5.2.1. ส่วนรายงาน Dashboard          
คือ ส่วนของหน้ำจอภำพรวมข้อมูลส ำหรับผู้บริหำร (Dashboard) ที่จะแสดงรำยงำนในรูปแบบของ

กรำฟและตำรำงข้อมูล ที่รวบรวมจำกจ ำนวนข้อมูลหลักของระบบ แยกตำมประเด็นที่น่ำสนใจ ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 

- สรุปจ ำนวนและ % ศูนย์เรียนรู้ในภำพรวม แยกตำมประเภท 
- สรุปจ ำนวนและ % ศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด แยกตำมภำค 
- สรุปจ ำนวนและ % ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แยกตำมภำค 
- สรุปจ ำนวนและ % ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ       

แยกตำมภำค 
- สรุปจ ำนวนและ % ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ แยกตำมภำค 
- สรุปจ ำนวนและ % ศูนยศ์ึกษำกำรพัฒนำฯ แยกตำมภำค 
- สรุปจ ำนวนและ % พ้ืนที่เป้ำหมำยศูนย์เรียนรู้ แต่ละประเภท แยกตำมภำค 

โดยมีตัวอย่ำงดังภำพที่ 5-4 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Dashboard ส่วนที่เป็นกรำฟ  
 

 
ภำพที่ 5-4 : ตัวอย่ำงหน้ำจอ Dashboard ส่วนท่ีเป็นกรำฟ 
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5.3. การใช้งานฟังก์ชัน การปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ฐำนข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจะจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนในแต่ละหน้ำจอ ดังนี้ 
 

5.3.1. หน้าจอ “ค้นหาข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จะเป็นหน้ำจอของกำรแสดงรำยกำรข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่

ต้องกำรค้นหำข้อมูลได้ที่หน้ำจอนี้ เมื่อไปท ำงำนในหน้ำจออ่ืนจะต้องกลับมำที่หน้ำจอนี้ทุกครั้ง เรียกได้ว่ำเป็น

หน้ำจอหลักของกำรปรับปรุงข้อมูล โดยระบบฯ จะแสดงรำยกำรและปุ่มกำรท ำงำนต่ำงๆ ดังภำพที่ 5-5 : 
หน้ำจอค้นหำข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 
ภำพที่ 5-5 : หน้ำจอค้นหำข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 

 เงื่อนไขในกำรค้นหำรำยกำรข้อมลู User สำมำรถใส่บำงส่วนของข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำได้เอง ส ำหรบั
หัวข้อผู้ประสำนงำน ส่วนหัวข้อที่เหลือก ำหนดไว้ให้เป็น (Drop Down List) และเมื่อระบเุงื่อนไขที่
ต้องกำรแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมลูตำมเงื่อนไข 

 ช่องส ำหรับใส่ค ำค้นหำข้อมูล User สำมำรถใส่ข้อมลูบำงส่วนของศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรค้นหำ และเมื่อระบุ
ค ำค้นหำที่ต้องกำรแล้ว ให้กดปุ่ม “Enter” ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมูลตำมเง่ือนไข 

 “เพิ่มใหม่” User สำมำรถเพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้ใหมไ่ด้จำกปุม่นี ้

 “ลบท้ิง” ผู้ใช้งำนสำมำรถลบข้อมลูศูนย์เรียนรูไ้ด้จำกปุ่มนี้ โดยคลิ๊กเครื่องหมำย         ศูนย์เรียนรู้ที่
ต้องกำรลบข้อมลู หลังจำกน้ันให้กดปุ่ม “ลบท้ิง” จะมีกล่องข้อควำมให้ยืนยันกำรลบอีกครั้ง 

 แสดงรำยกำรข้อมลูที่ค้นพบตำมเงื่อนไขที่ระบุ ในกรณีที่ไมร่ะบุเงื่อนไข ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมูล
โดยเรียงล ำดับตำม “ปี” ของรำยกำรนั้น หำกเป็นรำยกำรในปีเดียวกัน ก็จะเรียงล ำดับตำมวันเวลำที่
บันทึกข้อมูล 

 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
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5.3.2. หน้าจอ “เพิ่มข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จะเป็นกำรบันทึกรำยกำรข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยบันทึกมำก่อน หลังจำกกดปุ่ม “เพ่ิมใหม่” ระบบฯ จะ

แสดงหน้ำจอเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนแรกจะเป็นกำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ แบ่งหัวข้อ
ย่อยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไป เป็นส่วนของกำรใส่ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รำยละเอียดหน้ำจอ

ดังภำพที่ 5-6 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วน “ข้อมูลทั่วไป”  

 
ภำพที่ 5-6 : กำรเพิ่มข้อมูลศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วน “ข้อมูลทั่วไป” 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “เพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ชุดค ำสั่ง ของหน้ำเพิ่มข้อมูล ซี่งประกอบไปด้วย  
 “เพิ่มใหม่” กรณีทีต่้องกำรเพิม่ข้อมูลใหม่ให้กดปุ่มนี้  
 “ยกเลิก” กรณีที่ต้องกำรยกเลิกกำรใส่ข้อมูลให้กดปุ่มนี้ ระบบฯจะกลับไปหน้ำค้นหำศูนย์เรียนรู้ฯ 
 “บันทึก” ในกรณีที่ใส่ข้อมูลที่บังคับครบถ้วนเรียบร้อย จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะขึ้นข้อควำม

ว่ำ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” แต่หำกพบว่ำไม่ได้ใส่ข้อมูลที่บังคับ ระบบฯ จะไม่บันทึกข้อมูล และ
แสดงข้อควำมใต้ฟิลด์บังคับว่ำ “! บังคับใส่ข้อมูลนี้” เพื่อให้กลับมำใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” 

 ช่ือหัวข้อย่อยของ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” ในกรณี คือ “ข้อมูลทั่วไป” 

 สถำนะ “รออนุมัติ” และ “อนุมัต”ิ 

 ฟิวด์ที่บังคับให้กรอกรำยละเอียด ที่หัวข้อจะมี “*” อยู่    

 รำยละเอียดเพิ่มเติม กรณีที่ต้องกำรใส่ข้อควำมเพิม่เตมิให้กดปุ่มนี้ ระบบฯ จะเปิดให้ใส่ข้อมลูเพิ่มเติมได้ 
เช่น ข้อควำม รูปภำพ หรือ Link ในกำรติดต่อไดเ้ช่นกัน 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-7 
 

ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไป  
1. ช่ือคน/ช่ือชุมชน * กรอกช่ือคนหรือชุมชน 
2. ด้ำน/ประเภท/ชนิด * ระบุตัวเลือกตำมด้ำน/ประเภท/ชนิด ของศูนย์เรียนรู้  
3. ปีท่ีจัดตั้ง ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็นปี 2560 

4. รำงวัล ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็นไม่มีรำงวัล  
5. สถำนะศูนย์เรียนรู้ * ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็น ศูนย์เรียนรู ้
6. สถำนะข้อมูล * ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็น ครบถ้วน 

7. ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง/
รำยละเอียด 

กรอกรำยละเอียดข้อมูลที่ส ำคัญของศูนย์เรียนรู้ เช่น จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ 

2) ข้อมูลสถำนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ เป็นส่วนของกำรใส่ข้อมูลที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ ต ำแหน่งค่ำพิกัดบนแผนที่

รวมถึงรูปแผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ รำยละเอียดหน้ำจอ ดังภำพที่ 5-7 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ในส่วน “ข้อมูลสถำนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้” 

 
ภำพที่ 5-7 : กำรเพิ่มข้อมูลศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วน “ข้อมูลสถำนท่ีตั้งศูนย์เรยีนรู้” 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “ข้อมูลสถำนท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้” 

 ในกรณีกรอกข้อมลูที่บังคับไม่ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบฯ จะแจ้งเตือนว่ำ “! บังคับใส่ข้อมลูนี้” 

 ช่องให้ใส่ค่ำพิกัดที่ตั้ง ระบบฯ จะให้ใส่ค่ำพิกัดแบบ Latitude และ Longitude 
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และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 
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สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 กำรเลือกต ำแหน่งท่ีตั้งบนแผนที่ User สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีตั้งได้โดยคลิ๊กต ำแหน่งบนแผนท่ี ระบบฯ 

จะปัก Pin สีแดง บนแผนท่ี พร้อมค่ำพิกัด Latitude / Longitude จะแสดงท่ีช่องสัญลักษณ์  

 “เลือกภำพ” User สำมำรถเลือกรูปแผนท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้ที่ถูกจัดเกบ็ไว้ในเครื่อง PC ของผู้ใช้งำน  

 ปุ่มเลื่อนหน้ำจอไปดำ้นบนสดุ เมื่อกดปุ่มนี้ระบบฯ จะเลื่อนภำพหน้ำจอไปอยู่ด้ำนบนสุดเพื่อสะดวกต่อกำร
ใช้งำนมำกขึ้น    

 
ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู ้  
1. ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ กรอกท่ีอยู่ศูนย์เรยีนรู้ เช่น บ้ำนเลขท่ี หรือสถำนท่ี 
2. หมู่บ้ำน/หมู่ที่ กรอกหมู่บ้ำนหรือหมู่ที่ของที่ตั้งศูนย์เรียนรู้  
3. ถนน กรอกช่ือถนนของที่ตั้งศูนย์เรียนรู ้

4. จังหวัด * เลือกจังหวัดของศูนย์เรียนรู้  
5. อ ำเภอ/เขต หลังจำกทีเ่ลือกจังหวัดแล้ว ระบบฯ จะขึ้น Drop Down List อ ำเภอ/เขต ท่ีอยู่ใน

จังหวัดนั้น 
6. ต ำบล/แขวง หลังจำกที่เลือกอ ำเภอแล้ว ระบบฯ จะขึ้น Drop Down List ต ำบล/แขวง ที่อยู่ใน

จังหวัดและอ ำเภอ/เขต น้ัน 
7. รหัสไปรษณีย์ กรอกรหัสไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
8. พิกัดที่ตั้ง กรอกค่ำพิกัดที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ระบบฯ ให้ใส่ค่ำพิกัดแบบ Latitude / Longitude 

 

3) ข้อมูลกำรติดต่อ เป็นส่วนของกำรใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสำนงำน เบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทำงกำร

ติดต่ออ่ืนๆ รำยละเอียดหน้ำจอดังภำพที่ 5-8 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วน “ข้อมูลกำร
ติดต่อ” 

  
ภำพที่ 5-8 : กำรเพิ่มข้อมูลศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วน “ข้อมูลกำรติดต่อ” 

  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-9 
 

ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลการติดต่อ  
1. ผู้ประสำนงำน * กรอกช่ือผู้ประสำนงำนศูนย์เรียนรู ้เช่น นำยมงคล ยิ้มแยม้ 
2. เบอร์โทรศัพท์  กรอกเบอร์โทรศัพท์ เช่น 091-444-5555 
3. เบอร์โทรสำร กรอกเบอร์โทรสำร เช่น 02-333-4444  
4. Email  กรอก Email เช่น portarmy@gmail.com 

5. G-Chat กรอก G-Chat  
6. Line ID กรอก Line ID เช่น enfield1892 

 
5.3.3. หน้าจอ “ปรับปรุงข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 หลังจำกท่ีใส่ข้อมูลที่บังคับและข้อมูลอื่นๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม                ระบบฯ จะ
ขึ้นกล่องข้อควำมว่ำ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหน้ำจอกำรใช้งำนเป็น “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมเพ่ิม Tab รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และเอกสำรประกอบ ดังภำพที่ 5-9 : หน้ำจอ
ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภำพที่ 5-9 : หน้ำจอปรับปรุงข้อมลูศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ชุดค ำสั่ง ของหน้ำปรับปรุงข้อมูล ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นมำคือ “ลบท้ิง” ผู้ใช้งำนสำมำรถลบข้อมลูจำกปุ่มนีไ้ด ้

 Tab รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และเอกสำรประกอบ  

 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-10 
 

 โดยในส่วนของหน้ำปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีข้ันตอนที่เพ่ิมขึ้นมำให้ใส่รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และ
เอกสำรประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1) หน้ำจอ “เพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จะเป็นกำรบันทึกรูปภำพศูนย์เรียนรู้ เป็นขั้นตอนหลังกำรบันทึกในส่วนของข้อมูลศูนย์เรียนรู้  

รำยละเอียดดังภำพที่ 5-10 : หน้ำจอเพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภำพที่ 5-10 : หน้ำจอเพิ่มรูปภำพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “รูปภำพศูนยเ์รียนรู้” 

 อัพโหลดภำพ คลิกเพื่อเลือกไฟล์ขนำดภำพไม่เกิน 2 MB ซึ่งผู้ใช้งำนต้องมีรูปภำพท่ีจดัเก็บไว้ในเครื่องแล้ว 

 ช่องให้กรอกช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ปุ่ม “บันทึก / ยกเลิก” กำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 หลังจำกท่ีคลิก “อัพโหลดภำพ” ระบบฯ จะแสดงภำพตัวอย่ำงที่เลือก ชื่อไฟล์และค ำอธิบำย ดังภำพ

ที่ 5-11 : หน้ำจอกำรบันทึกรูปภำพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภำพที่ 5-11 : หน้ำจอกำรบันทึกรปูภำพศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-11 
 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 แสดงรูปภำพที่ต้องกำรอัพโหลด 

 แสดงช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ชุดค ำสั่งในกำรบันทึก ลบรูปภำพ และยกเลิกกำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 เมื่อท ำกำรอัพโหลดรูปภำพแล้ว รูปภำพและรำยละเอียดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “รูปภำพทั้งหมดใน

ระบบ” ดังภำพที่ 5-12 : หน้ำจอกำรแสดงรูปภำพและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ภำพที่ 5-12 : หน้ำจอกำรแสดงรปูภำพและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อ ในกรณีนี้ คือ “รูปภำพท้ังหมดในระบบ” 

 รูปภำพที่ได้อัพโหลดเสร็จแล้ว 

 แสดงค ำอธิบำย 

 แสดงช่ือไฟล ์

 แสดงวันท่ีและเวลำในกำรอัพโหลด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-12 
 

2) หน้ำจอ “เพ่ิมเอกสำรประกอบ” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จะเป็นกำรเพ่ิมเอกสำรประกอบ ซึ่งขั้นตอนจะท ำงำนในรูปแบบเดียวกันกับกำรเพ่ิมรูปภำพศูนย์

เรียนรู้ รำยละเอียดดังภำพที่ 5-13 : หน้ำจอเพ่ิมเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภำพที่ 5-13 : หน้ำจอเพิ่มเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “เอกสำรประกอบ” 

 อัพโหลดเอกสำรประกอบ คลิกเพือ่เลือกไฟล์ ซึ่งผู้ใช้งำนต้องมีไฟล์เอกสำรที่จัดเก็บไว้ในเครื่องแล้ว 

 ช่องให้กรอกช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ปุ่ม “บันทึก / ยกเลิก” กำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 หลังจำกท่ีคลิก “อัพโหลดเอกสำรประกอบ” ระบบฯ จะแสดงไฟล์เอกสำรตัวอย่ำงที่เลือก ชื่อไฟล์และ

ค ำอธิบำย ดังภำพที่ 5-14 : หน้ำจอกำรบันทึกเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภำพที่ 5-14 : หน้ำจอกำรบันทึกเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-13 
 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 แสดงไฟล์เอกสำรที่ต้องกำรอัพโหลด 

 แสดงช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ชุดค ำสั่งในกำรบันทึก ลบรูปภำพ และยกเลิกกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบ 

 
 เมื่อท ำกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบแล้ว เอกสำรและรำยละเอียดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “เอกสำร

ทั้งหมดในระบบ” ดังภำพที่ 5-15 : หน้ำจอกำรแสดงไฟล์เอกสำรและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ภำพที่ 5-15 : หน้ำจอกำรแสดงไฟล์เอกสำรและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อ ในกรณีนี้ คือ “เอกสำรทั้งหมดในระบบ” 

 ไฟล์เอกสำรทีไ่ด้อัพโหลดเสรจ็แล้ว 

 แสดงค ำอธิบำย 

 แสดงช่ือไฟล ์

 แสดงวันท่ีและเวลำในกำรอัพโหลด 

 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-14 
 

5.3.4. หน้าจอ “ลบท้ิง” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จะเป็นกำรลบข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงออกจำกระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกลบข้อมูลได้ 

2 ช่องทำง ดังนี้ 

1) ลบขอ้มลูจำกหนำ้รำยกำรศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง รำยละเอียดดงัภำพที ่5-16 : กำรเลอืกลบขอ้มลูจำก
หน้ำรำยกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภำพที่ 5-16 : กำรเลือกลบข้อมลูจำกหน้ำรำยกำรศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 เลือกคลิกเครื่องหมำยถูก ที่หน้ำช่ือคน/ชุมชน  

 กดปุ่ม “ลบท้ิง” หลังจำกนั้นจะมกีล่องข้อควำมเพื่อยืนยันกำรลบขอ้มูลอีกครั้ง  

 
2) ลบข้อมูลจำกหน้ำปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้เลือกศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรลบ 

จำกนั้นระบบฯ จะแสดงหน้ำจอปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กดปุ่ม “ลบทิ้ง” ระบบฯ จะมี
กล่องข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูลอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-15 
 

5.4. การใช้งานฟังก์ชัน การปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ 
ฐำนข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ จะจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้

ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ทั้งหมด โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนในแต่ละหน้ำจอ ดังนี้ 
 

5.4.1. หน้าจอ “ค้นหาข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ 
จะเป็นหน้ำจอของกำรแสดงรำยกำรข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่

ต้องกำรค้นหำข้อมูลได้ที่หน้ำจอนี้ เมื่อไปท ำงำนในหน้ำจออ่ืนจะต้องกลับมำที่หน้ำจอนี้ทุกครั้ง เรียกได้ว่ำเป็น

หน้ำจอหลักของกำรปรับปรุงข้อมูล โดยระบบฯ จะแสดงหน้ำรำยกำรและปุ่มกำรท ำงำนต่ำงๆ ดังภำพที่ 5-17 : 
หน้ำจอค้นหำข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ  

 
ภำพที่ 5-17 : หน้ำจอค้นหำข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำรฯิ 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำร”ิ 

 เงื่อนไขในกำรค้นหำรำยกำรข้อมลู User สำมำรถเลือกเงื่อนไขที่เป็น (Drop Down List) และเมื่อระบุ
เงื่อนไขที่ต้องกำรแล้ว ให้กดปุม่ “ค้นหำ” ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมูลตำมเงื่อนไข 

 ช่องส ำหรับใส่ค ำค้นหำข้อมูล User สำมำรถใส่ข้อมลูบำงส่วนของศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรค้นหำ และเมื่อระบุ
ค ำค้นหำที่ต้องกำรแล้ว ให้กดปุ่ม “Enter” ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมูลตำมเง่ือนไข 

 “เพิ่มใหม่” User สำมำรถเพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้ใหมไ่ด้จำกปุม่นี ้

 “ลบท้ิง” ผู้ใช้งำนสำมำรถลบข้อมลูศูนย์เรียนรูไ้ด้จำกปุ่มนี้ โดยคลิ๊กเครื่องหมำย         ศูนย์เรียนรู้ที่
ต้องกำรลบข้อมลู หลังจำกน้ันให้กดปุ่ม “ลบท้ิง” จะมีกล่องข้อควำมให้ยืนยันกำรลบอีกครั้ง 

 แสดงรำยกำรข้อมลูที่ค้นพบตำมเงื่อนไขที่ระบุ ในกรณีที่ไมร่ะบุเงื่อนไข ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมูล
โดยเรียงล ำดับตำม “ปี” ของรำยกำรนั้น หำกเป็นรำยกำรในปีเดียวกัน ก็จะเรียงล ำดับตำมวันเวลำที่
บันทึกข้อมูล 
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5.4.2. หน้าจอ “เพิ่มข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ 
จะเป็นกำรบันทึกรำยกำรข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยบันทึกมำก่อน หลังจำกกดปุ่ม “เพ่ิมใหม่” ระบบฯ จะ

แสดงหน้ำจอเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ โดยส่วนแรกจะเป็นกำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้  แบ่ง
หัวข้อย่อยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไป เป็นส่วนของกำรใส่ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ รำยละเอียด

หน้ำจอดังภำพที่ 5-18 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ในส่วน “ข้อมูลทั่วไป  

 
ภำพที่ 5-18 : กำรเพิ่มขอ้มูลศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ในสว่น “ข้อมูลทั่วไป 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “เพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ” 

 ชุดค ำสั่ง ของหน้ำเพิ่มข้อมูล ซี่งประกอบไปด้วย  
 “เพิ่มใหม่” กรณีที่ต้องกำรเพิม่ข้อมูลใหม่ให้กดปุ่มนี้  
 “ยกเลิก” กรณีที่ต้องกำรยกเลิกกำรใส่ข้อมูลให้กดปุ่มนี้ ระบบฯ จะกลับไปหน้ำค้นหำศูนย์เรียนรู้ฯ 
 “บันทึก” ในกรณีที่ใส่ข้อมูลที่บังคับครบถ้วนเรียบร้อย จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะขึ้นข้อควำม

ว่ำ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” แต่หำกพบว่ำไม่ได้ใส่ข้อมูลที่บังคับ ระบบฯ จะไม่บันทึกข้อมูล และ
แสดงข้อควำมใต้ฟิลด์บังคับว่ำ “! บังคับใส่ข้อมูลนี้” เพื่อให้กลับมำใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” 

 ปุ่มย่อ/ขยำย สำมำรถกดปุม่นี้เพื่อเปิดและปิด รำยละเอียดที่ใส่ข้อมลู 

 ช่ือหัวข้อย่อยของ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” ในกรณี คือ “ข้อมูลทั่วไป” 

 ฟิวด์ที่บังคับให้กรอกรำยละเอียด ที่หัวข้อจะมี “*” อยู่    

 รำยละเอียดเพิ่มเติม กรณีที่ต้องกำรใส่ข้อควำมเพิม่เตมิให้กดปุ่มนี้ ระบบฯ จะเปิดให้ใส่ข้อมลูเพิ่มเติมได้ 
เช่น ข้อควำม รูปภำพ หรือ Link ในกำรติดต่อไดเ้ช่นกัน 
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ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลทัว่ไป  
1. ช่ือกลุ่ม/เกษตรกร * กรอกช่ือกลุ่มหรือช่ือเกษตรกร 
2. ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ/พื้นที ่* ระบุตัวเลือกตำมศูนย์ศึกษำกำรพฒันำ 
3. ประเภท * สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 

4. สถำนะศูนย์เรียนรู้ * ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็น ศูนย์เรียนรู ้
5. สถำนะข้อมูล * ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็น ครบถ้วน 
6. ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง/

รำยละเอียด 
กรอกรำยละเอียดข้อมูลที่ส ำคัญของศูนย์เรียนรู้ เช่น จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ 

 

ข้อมูลสถำนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ เป็นส่วนของกำรใส่ข้อมูลที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ ต ำแหน่งค่ำพิกัดบนแผนที่รวมถึงรูปแผน

ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ รำยละเอียดหน้ำจอดังภำพที่ 5-19 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ในส่วน 
“ข้อมูลสถำนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้” 

  
ภำพที่ 5-19 : กำรเพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ในสว่น “ข้อมูลสถำนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้” 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “ข้อมูลสถำนท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้” 

 ในกรณีกรอกข้อมลูที่บังคับไม่ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบฯ จะแจ้งเตือนว่ำ “! บังคับใส่ข้อมลูนี้” 
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สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่องให้ใส่ค่ำพิกัดที่ตั้ง ระบบฯ จะให้ใส่ค่ำพิกัดแบบ Latitude และ Longitude 

 กำรเลือกต ำแหน่งท่ีตั้งบนแผนที่ User สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีตั้งได้โดยคลิ๊กต ำแหน่งบนแผนท่ี ระบบฯ 
จะปัก Pin สีแดง บนแผนท่ี พร้อมค่ำพิกัด Latitude / Longitude จะแสดงท่ีช่องสัญลักษณ์  

 “เลือกภำพ” User สำมำรถเลือกรูปแผนท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้ที่ถูกจัดเกบ็ไว้ในเครื่อง PC ของผู้ใช้งำน  

 ปุ่มเลื่อนหน้ำจอไปดำ้นบนสดุ เมื่อกดปุ่มนี้ระบบฯ จะเลื่อนภำพหน้ำจอไปอยู่ด้ำนบนสุดเพื่อสะดวกต่อกำร
ใช้งำนมำกขึ้น    

 
ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลสถานทีต่ั้งศูนย์เรียนรู้  
1. ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ กรอกท่ีอยู่ศูนย์เรยีนรู้ เช่น บ้ำนเลขท่ี หรือสถำนท่ี 
2. หมู่บ้ำน/หมู่ที่ กรอกหมู่บ้ำนหรือหมู่ที่ของที่ตั้งศูนย์เรียนรู้  
3. ถนน กรอกช่ือถนนของที่ตั้งศูนย์เรียนรู ้

4. จังหวัด * เลือกจังหวัดของศูนย์เรียนรู้  
5. อ ำเภอ/เขต หลังจำกท่ีเลือกจังหวัดแล้ว ระบบฯ จะขึ้น Drop Down List อ ำเภอ/เขต ท่ีอยู่ใน

จังหวัดนั้น 

6. ต ำบล/แขวง หลังจำกที่เลือกอ ำเภอแล้ว ระบบฯ จะขึ้น Drop Down List ต ำบล/แขวง ที่อยู่ใน
จังหวัดและอ ำเภอ/เขต น้ัน 

7. รหัสไปรษณีย์ กรอกรหัสไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

8. พิกัดที่ตั้ง กรอกค่ำพิกัดที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ระบบฯ ให้ใส่ค่ำพิกัดแบบ Latitude / Longitude 
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5.4.3. หน้าจอ “ปรับปรุงข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ  
หลังจำกท่ีใส่ข้อมูลที่บังคับและข้อมูลอื่นๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม                ระบบฯ จะ

ขึ้นกล่องข้อควำมว่ำ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหน้ำจอกำรใช้งำนเป็น “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์

เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ” พร้อมเพ่ิม Tab รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และเอกสำรประกอบ ดังภำพที่ 5-20 : 
หน้ำจอปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 

 
ภำพที่ 5-20 : หน้ำจอปรับปรุงขอ้มูลศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ” 

 ชุดค ำสั่ง ของหน้ำปรับปรุงข้อมูล ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นมำคือ “ลบท้ิง” ผู้ใช้งำนสำมำรถลบข้อมลูจำกปุ่มนีไ้ด ้

 Tab รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และเอกสำรประกอบ  

 
โดยในส่วนของหน้ำปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีข้ันตอนที่เพ่ิมขึ้นมำให้ใส่รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และ

เอกสำรประกอบ ดังต่อไปนี้ 
1) หน้ำจอ “เพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้” ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 
จะเป็นกำรบันทึกรูปภำพศูนย์เรียนรู้ เป็นขั้นตอนหลังกำรบันทึกในส่วนของข้อมูลศูนย์เรียนรู้  

รำยละเอียดดังภำพที่ 5-21 : หน้ำจอเพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 

 
ภำพที่ 5-21 : หน้ำจอเพิ่มรูปภำพศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำรฯิ 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-20 
 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ” 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “รูปภำพศูนยเ์รียนรู้” 

 อัพโหลดภำพ คลิกเพื่อเลือกไฟล์ขนำดภำพไม่เกิน 2 MB ซึ่งผู้ใช้งำนต้องมีรูปภำพท่ีจดัเก็บไว้ในเครื่องแล้ว 

 ช่องให้กรอกช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ปุ่ม “บันทึก / ยกเลิก” กำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 หลังจำกท่ีคลิก “อัพโหลดภำพ” ระบบฯ จะแสดงภำพตัวอย่ำงที่เลือก ชื่อไฟล์และค ำอธิบำย ดังภำพ

ที่ 5-22 : หน้ำจอกำรบันทึกรูปภำพศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ  

 
ภำพที่ 5-22 : หน้ำจอกำรบันทึกรปูภำพศูนย์เรียนรูต้ำมแนวพระรำชด ำริฯ  

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 แสดงรูปภำพที่ต้องกำรอัพโหลด 

 แสดงช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ชุดค ำสั่งในกำรบันทึก ลบรูปภำพ และยกเลิกกำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-21 
 

 เมื่อท ำกำรอัพโหลดรูปภำพแล้ว รูปภำพและรำยละเอียดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “รูปภำพทั้งหมดใน

ระบบ” ดังภภำพที่ 5-23 : หน้ำจอกำรแสดงรูปภำพและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ภำพที่ 5-23 : หน้ำจอกำรแสดงรปูภำพและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อ ในกรณีนี้ คือ “รูปภำพท้ังหมดในระบบ” 

 รูปภำพท่ีได้อัพโหลดเสร็จแล้ว 

 แสดงค ำอธิบำย 

 แสดงช่ือไฟล ์

 แสดงวันท่ีและเวลำในกำรอัพโหลด 

 
2) หน้ำจอ “เพ่ิมเอกสำรประกอบ” ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 
จะเป็นกำรเพิ่มเอกสำรประกอบ ซึ่งข้ันตอนจะท ำงำนในรูปแบบเดียวกันกับกำรเพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้ 

รำยละเอียดดังภำพที่ 5-24 : หน้ำจอเพ่ิมเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 

 
ภำพที่ 5-24 : หน้ำจอเพิ่มเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรูต้ำมแนวพระรำชด ำรฯิ 

 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-22 
 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ” 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “เอกสำรประกอบ” 

 อัพโหลดเอกสำรประกอบ คลิกเพือ่เลือกไฟล์ ซึ่งผู้ใช้งำนต้องมีไฟล์เอกสำรที่จัดเก็บไว้ในเครื่องแล้ว 

 ช่องให้กรอกช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ปุ่ม “บันทึก / ยกเลิก” กำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 หลังจำกท่ีคลิก “อัพโหลดเอกสำรประกอบ” ระบบฯ จะแสดงไฟล์เอกสำรตัวอย่ำงที่เลือก ชื่อไฟล์และ

ค ำอธิบำย ดังภำพที่ 5-25 : หน้ำจอกำรบันทึกเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 

 
ภำพที่ 5-25 : หน้ำจอกำรบันทึกเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรูต้ำมแนวพระรำชด ำริฯ 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 แสดงไฟล์เอกสำรที่ต้องกำรอัพโหลด 

 แสดงช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ชุดค ำสั่งในกำรบันทึก ลบรูปภำพ และยกเลิกกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบ 

 
 
 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-23 
 

 เมื่อท ำกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบแล้ว เอกสำรและรำยละเอียดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “เอกสำร

ทั้งหมดในระบบ” ดังภำพที่ 5-26 : หน้ำจอกำรแสดงไฟล์เอกสำรและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ภำพที่ 5-26 : หน้ำจอกำรแสดงไฟล์เอกสำรและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ช่ือหัวข้อ ในกรณีนี้ คือ “เอกสำรทั้งหมดในระบบ” 

 ไฟล์เอกสำรทีไ่ด้อัพโหลดเสรจ็แล้ว 

 แสดงค ำอธิบำย 

 แสดงช่ือไฟล ์

 แสดงวันท่ีและเวลำในกำรอัพโหลด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-24 
 

5.4.4. หน้าจอ “ลบท้ิง” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริฯ 
จะเป็นกำรลบข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ออกจำกระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกลบ

ข้อมูลได้ 2 ช่องทำง ดังนี้ 

1) ลบข้อมูลจำกหน้ำรำยกำรศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ รำยละเอียดดังภำพที่ 5-27 : กำร
เลือกลบข้อมูลจำกหน้ำรำยกำรศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 
 

 
ภำพที่ 5-27 : กำรเลือกลบข้อมลูจำกหน้ำรำยกำรศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 เลือกคลิกเครื่องหมำยถูก ที่หน้ำช่ือกลุ่ม/เกษตรกร 

 กดปุ่ม “ลบท้ิง” หลังจำกนั้นจะมกีล่องข้อควำมเพื่อยืนยันกำรลบขอ้มูลอีกครั้ง  

 
2) ลบข้อมูลจำกหน้ำปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ให้เลือกศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรลบ 

จำกนั้นระบบฯ จะแสดงหน้ำจอปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ ให้กดปุ่ม “ลบทิ้ง” ระบบฯ จะมี
กล่องข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูลอีกครั้ง 
  



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-25 
 

5.5. การใช้งานฟังก์ชัน การปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้อื่นๆ 
ฐำนข้อมูลศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆจะจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งหมด โดยมี

รำยละเอียดกำรใช้งำนในแต่ละหน้ำจอ ดังนี้ 
 

5.5.1. หน้าจอ “ค้นหาข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 
จะเป็นหน้ำจอของกำรแสดงรำยกำรข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่

ต้องกำรค้นหำข้อมูลได้ที่หน้ำจอนี้ เมื่อไปท ำงำนในหน้ำจออ่ืนจะต้องกลับมำที่หน้ำจอนี้ทุกครั้ง เรียกได้ว่ำเป็น

หน้ำจอหลักของกำรปรับปรุงข้อมูล โดยระบบฯ จะแสดงรำยกำรและปุ่มกำรท ำงำนต่ำงๆ ดังภำพที่ 5-28 : 
หน้ำจอค้นหำข้อมูลศูนย์เรียนรู้อื่นๆ  

 
ภำพที่ 5-28 : หน้ำจอค้นหำข้อมูลศูนย์เรียนรู้อื่นๆ 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ศูนย์เรียนรู้อื่นๆ” 

 เงื่อนไขในกำรค้นหำรำยกำรข้อมลู User สำมำรถใส่บำงส่วนของข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำได้เอง ส ำหรบั
หัวข้อผู้รับผดิชอบศูนย์และเลขบัตรประชำชนผูร้ับผดิชอบศูนย์ ส่วนหัวข้อท่ีเหลือก ำหนดไว้ให้เป็น (Drop 
Down List) และเมื่อระบุเง่ือนไขที่ต้องกำรแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมลูตำม
เงื่อนไข 

 ช่องส ำหรับใส่ค ำค้นหำข้อมูล User สำมำรถใส่ข้อมลูบำงส่วนของศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรค้นหำ และเมื่อระบุ
ค ำค้นหำที่ต้องกำรแล้ว ให้กดปุ่ม “Enter” ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมูลตำมเง่ือนไข 

 “เพิ่มใหม่” User สำมำรถเพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้ใหมไ่ด้จำกปุม่นี ้

 “ลบท้ิง” ผู้ใช้งำนสำมำรถลบข้อมลูศูนย์เรียนรูไ้ด้จำกปุ่มนี้ โดยคลิ๊กเครื่องหมำย         ศูนย์เรียนรู้ที่
ต้องกำรลบข้อมลู หลังจำกน้ันให้กดปุ่ม “ลบท้ิง” จะมีกล่องข้อควำมให้ยืนยันกำรลบอีกครั้ง 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-26 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 แสดงรำยกำรข้อมลูที่ค้นพบตำมเงื่อนไขที่ระบุ ในกรณีที่ไมร่ะบุเงื่อนไข ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมูล
โดยเรียงล ำดับตำม “ปี” ของรำยกำรนั้น หำกเป็นรำยกำรในปเีดียวกัน ก็จะเรียงล ำดับตำมวันเวลำที่
บันทึกข้อมูล 

 

5.5.2. หน้าจอ “เพิ่มข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 
จะเป็นกำรบันทึกรำยกำรข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยบันทึกมำก่อน หลังจำกกดปุ่ม “เพ่ิมใหม่” ระบบฯ จะ

แสดงหน้ำจอเพ่ิมข้อมูลศูนย์อ่ืนๆ โดยส่วนแรกจะเป็นกำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ แบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไป เป็นส่วนของกำรใส่ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้ อ่ืนๆ รำยละเอียดหน้ำจอดังภำพที่ 

5-29 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ ในส่วน “ข้อมูลทั่วไป”  

 
ภำพที่ 5-29 : กำรเพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้อื่นๆ ในส่วน “ข้อมูลทั่วไป” 

 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “เพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้อื่นๆ” 

 ชุดค ำสั่ง ของหน้ำเพิ่มข้อมูล ซี่งประกอบไปด้วย  
 “เพิ่มใหม่” กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กดปุ่มนี้  
 “ยกเลิก” กรณีที่ต้องกำรยกเลิกกำรใส่ข้อมูลให้กดปุ่มนี้ ระบบฯจะกลับไปหน้ำค้นหำศูนย์เรียนรู้ฯ 
 “บันทึก” ในกรณีที่ใส่ข้อมูลที่บังคับครบถ้วนเรียบร้อย จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะขึ้นข้อควำม

ว่ำ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” แต่หำกพบว่ำไม่ได้ใส่ข้อมูลที่บังคับ ระบบฯ จะไม่บันทึกข้อมูล และ
แสดงข้อควำมใต้ฟิลด์บังคับว่ำ “! บังคับใส่ข้อมูลนี้” เพื่อให้กลับมำใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” 
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สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ปุ่มย่อ/ขยำย สำมำรถกดปุม่นี้เพื่อเปิดและปิด รำยละเอียดที่ใส่ข้อมลู 

 ช่ือหัวข้อย่อยของ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” ในกรณี คือ “ข้อมูลทั่วไป” 

 ฟิวด์ที่บังคับให้กรอกรำยละเอียด ที่หัวข้อจะมี “*” อยู่    

 รำยละเอียดเพิ่มเติม กรณีที่ต้องกำรใส่ข้อควำมเพิม่เตมิให้กดปุ่มนี้ ระบบฯ จะเปิดให้ใส่ข้อมลูเพิ่มเติมได้ 
เช่น ข้อควำม รูปภำพ หรือ Link ในกำรติดต่อไดเ้ช่นกัน 

 
ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไป  
1. ช่ือคน/ช่ือชุมชน/ช่ือกลุ่ม * กรอกช่ือคน ช่ือชุมชน หรือช่ือกลุ่ม 
2. หน่วยงำน * ระบุตัวเลือกตำมหน่วยงำน ของศูนย์เรียนรู้  
3. ด้ำน/ประเภท/ชนิด * ระบุตัวเลือกตำมด้ำน/ประเภท/ชนิด ของศูนย์เรียนรู้  
4. รำงวัล ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็นไม่มีรำงวัล  
5. ปีท่ีจัดตั้ง ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็นปี 2560 
6. รหัสศูนย์เรียนรู้ของต้นสังกัด กรอกรหัสศูนย์เรียนรู้ของต้นสังกัด 
7. สถำนะศูนย์เรียนรู้ * ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็น ศูนย์เรียนรู ้
8. สถำนะข้อมูล * ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็น ครบถ้วน 

9. ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง/
รำยละเอียด 

กรอกรำยละเอียดข้อมูลที่ส ำคัญของศูนย์เรียนรู้ เช่น จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ 
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2) ข้อมูลสถำนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ เป็นส่วนของกำรใส่ข้อมูลที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ ต ำแหน่งค่ำพิกัดบนแผนที่

รวมถึงรูปแผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ รำยละเอียดหน้ำจอดังภำพที่ 5-30 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ อ่ืนๆ ในส่วน 
“ข้อมูลสถำนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้” 

  
ภำพที่ 5-30 : กำรเพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้อื่นๆ ในส่วน “ข้อมูลสถำนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้” 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “ข้อมูลสถำนท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้” 

 ในกรณีกรอกข้อมลูที่บังคับไม่ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ระบบฯ จะแจ้งเตือนว่ำ “! บังคับใส่ข้อมลูนี้” 

 ช่องให้ใส่ค่ำพิกัดที่ตั้ง ระบบฯ จะให้ใส่ค่ำพิกัดแบบ Latitude และ Longitude 

 กำรเลือกต ำแหน่งท่ีตั้งบนแผนที่ User สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีตั้งได้โดยคลิ๊กต ำแหน่งบนแผนท่ี ระบบฯ 
จะปัก Pin สีแดง บนแผนท่ี พร้อมค่ำพิกัด Latitude / Longitude จะแสดงท่ีช่องสัญลักษณ์  

 “เลือกภำพ” User สำมำรถเลือกรูปแผนท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้ที่ถูกจัดเกบ็ไว้ในเครื่อง PC ของผู้ใช้งำน  

 ปุ่มเลื่อนหน้ำจอไปดำ้นบนสดุ เมื่อกดปุ่มนี้ระบบฯ จะเลื่อนภำพหน้ำจอไปอยู่ด้ำนบนสุดเพื่อสะดวกต่อกำร
ใช้งำนมำกขึ้น    

 
ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู ้  
1. ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ กรอกท่ีอยู่ศูนย์เรยีนรู้ เช่น บ้ำนเลขท่ี หรือสถำนท่ี 
2. หมู่บ้ำน/หมู่ที่ กรอกหมู่บ้ำนหรือหมู่ที่ของที่ตั้งศูนย์เรียนรู้  
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หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
3. ถนน กรอกช่ือถนนของที่ตั้งศูนย์เรียนรู ้

4. จังหวัด * เลือกจังหวัดของศูนย์เรียนรู้  
5. อ ำเภอ/เขต หลังจำกท่ีเลือกจังหวัดแล้ว ระบบฯ จะขึ้น Drop Down List อ ำเภอ/เขต ท่ีอยู่ในจังหวัด

นั้น 

6. ต ำบล/แขวง หลังจำกที่เลือกอ ำเภอแล้ว ระบบฯ จะขึ้น Drop Down List ต ำบล/แขวง ที่อยู่ในจังหวัด
และอ ำเภอ/เขต นั้น 

7. รหัสไปรษณีย์ กรอกรหัสไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
8. พิกัดที่ตั้ง กรอกค่ำพิกัดที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ระบบฯ ให้ใส่ค่ำพิกัดแบบ Latitude / Longitude 

 

3) ข้อมูลกำรติดต่อ เป็นส่วนของกำรใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบศูนย์และผู้ประสำนงำน 

รำยละเอียดหน้ำจอดังภำพที่ 5-31 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ ในส่วน “ข้อมูลกำรติดต่อ”  

 
ภำพที่ 5-31 : กำรเพิ่มข้อมูลศูนยเ์รียนรู้อื่นๆ ในส่วน “ข้อมูลกำรติดต่อ” 

ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 
หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 

ข้อมูลการติดต่อ  
1. ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ * กรอกช่ือผู้รับผดิชอบศูนย์เรยีนรู้ เช่น นำยสมชำย รักชำต ิ

2. เลขบัตรประชำชน (เฉพำะ 
กอ.รมน.-กศน. * 

กรอกเลขบัตรประชำชน 13 หลัก (เฉพำะ กอ.รมน.-กศน.) ส่วนหน่วยงำนอื่นๆจะไม่
บังคับให้กรอก 

3. ผู้ประสำนงำน กรอกช่ือผู้ประสำนงำนศูนย์เรียนรู ้เช่น นำยมงคล ยิ้มแยม้ 
4. เบอร์โทรศัพท์  กรอกเบอร์โทรศัพท์ เช่น 091-444-5555 
5. เบอร์โทรสำร กรอกเบอร์โทรสำร เช่น 02-333-4444  
6. Email  กรอก Email เช่น portarmy@gmail.com 

7. G-Chat กรอก G-Chat 
8. Line ID กรอก Line ID เช่น enfield1892 
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5.5.3. หน้าจอ “ปรับปรุงข้อมูล” ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 
 หลังจำกท่ีใส่ข้อมูลที่บังคับและข้อมูลอื่นๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม                ระบบฯ จะ
ขึ้นกล่องข้อควำมว่ำ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหน้ำจอกำรใช้งำนเป็น “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์

เรียนรู้อ่ืนๆ” พร้อมเพ่ิม Tab รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และเอกสำรประกอบ ดังภำพที่ 5-32 : หน้ำจอปรับปรุง
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 

 
ภำพที่ 5-32 : หน้ำจอปรับปรุงข้อมูลศูนยเ์รียนรู้อื่นๆ 

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้อื่นๆ” 

 ชุดค ำสั่ง ของหน้ำปรับปรุงข้อมูล ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นมำคือ “ลบท้ิง” ผู้ใช้งำนสำมำรถลบข้อมลูจำกปุ่มนีไ้ด ้

 Tab รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และเอกสำรประกอบ  

 
โดยในส่วนของหน้ำปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีข้ันตอนที่เพ่ิมขึ้นมำให้ใส่รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และ

เอกสำรประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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1) หน้ำจอ “เพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้” ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 
จะเป็นกำรบันทึกรูปภำพศูนย์เรียนรู้ เป็นขั้นตอนหลังกำรบันทึกในส่วนของข้อมูลศูนย์เรียนรู้  

รำยละเอียดดังภำพที่ 5-33 : หน้ำจอเพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 

 
ภำพที่ 5-33 : หน้ำจอเพิ่มรูปภำพศูนย์เรียนรู้อื่นๆ 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้อื่นๆ” 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “รูปภำพศูนยเ์รียนรู้” 

 อัพโหลดภำพ คลิกเพื่อเลือกไฟล์ขนำดภำพไม่เกิน 2 MB ซึ่งผู้ใช้งำนต้องมีรูปภำพท่ีจดัเก็บไว้ในเครื่องแล้ว 

 ช่องให้กรอกช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ปุ่ม “บันทึก / ยกเลิก” กำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 หลังจำกท่ีคลิก “อัพโหลดภำพ” ระบบฯ จะแสดงภำพตัวอย่ำงที่เลือก ชื่อไฟล์และค ำอธิบำย ดังภำพ

ที่ 5-34 : หน้ำจอกำรบันทึกรูปภำพศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 

 
ภำพที่ 5-34 : หน้ำจอกำรบันทึกรปูภำพศูนย์เรียนรู้อื่นๆ 
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ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 แสดงรูปภำพที่ต้องกำรอัพโหลด 

 แสดงช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ชุดค ำสั่งในกำรบันทึก ลบรูปภำพ และยกเลิกกำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 เมื่อท ำกำรอัพโหลดรูปภำพแล้ว รูปภำพและรำยละเอียดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “รูปภำพทั้งหมดใน

ระบบ” ดังภำพที่ 5-35 : หน้ำจอกำรแสดงรูปภำพและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ภำพที่ 5-35 : หน้ำจอกำรแสดงรปูภำพและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อ ในกรณีนี้ คือ “รูปภำพท้ังหมดในระบบ” 

 รูปภำพท่ีได้อัพโหลดเสร็จแล้ว 

 แสดงค ำอธิบำย 

 แสดงช่ือไฟล ์

 แสดงวันท่ีและเวลำในกำรอัพโหลด 
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2) หน้ำจอ “เพ่ิมเอกสำรประกอบ” ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 
จะเป็นกำรเพิ่มเอกสำรประกอบ ซึ่งข้ันตอนจะท ำงำนในรูปแบบเดียวกันกับกำรเพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้ 

รำยละเอียดดังภำพที่ 5-36 : หน้ำจอเพ่ิมเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 

 
ภำพที่ 5-36 : หน้ำจอเพิ่มเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรู้อื่นๆ 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรยีนรู้อื่นๆ” 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “เอกสำรประกอบ” 

 อัพโหลดเอกสำรประกอบ คลิกเพือ่เลือกไฟล์ ซึ่งผู้ใช้งำนต้องมีไฟล์เอกสำรที่จัดเก็บไว้ในเครื่องแล้ว 

 ช่องให้กรอกช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ปุ่ม “บันทึก / ยกเลิก” กำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 หลังจำกท่ีคลิก “อัพโหลดเอกสำรประกอบ” ระบบฯ จะแสดงไฟล์เอกสำรตัวอย่ำงที่เลือก ชื่อไฟล์และ

ค ำอธิบำย ดังภำพที่ 5-37 : หน้ำจอกำรบันทึกเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 

 
ภำพที่ 5-37 : หน้ำจอกำรบันทึกเอกสำรประกอบ ศูนย์เรียนรู้อื่นๆ 
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ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 แสดงไฟล์เอกสำรที่ต้องกำรอัพโหลด 

 แสดงช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ชุดค ำสั่งในกำรบันทึก ลบรูปภำพ และยกเลิกกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบ 

 
 เมื่อท ำกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบแล้ว เอกสำรและรำยละเอียดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “เอกสำร

ทั้งหมดในระบบ” ดังภำพที่ 5-38 : หน้ำจอกำรแสดงไฟล์เอกสำรและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ภำพที่ 5-38 : หน้ำจอกำรแสดงไฟล์เอกสำรและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อ ในกรณีนี้ คือ “เอกสำรทั้งหมดในระบบ” 

 ไฟล์เอกสำรทีไ่ด้อัพโหลดเสรจ็แล้ว 

 แสดงค ำอธิบำย 

 แสดงช่ือไฟล ์

 แสดงวันท่ีและเวลำในกำรอัพโหลด 
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5.5.4. หน้าจอ “ลบท้ิง” ศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 
จะเป็นกำรลบข้อมูลศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ ออกจำกระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกลบข้อมูลได้ 2 ช่องทำง ดังนี้ 

1) ลบข้อมูลจำกหน้ำรำยกำรศูนย์เรียนรู้ อ่ืนๆ รำยละเอียดดังภำพที่ 5-39 : กำรเลือกลบข้อมูลจำก
หน้ำรำยกำรศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ 

  
ภำพที่ 5-39 : กำรเลือกลบข้อมลูจำกหน้ำรำยกำรศูนยเ์รียนรู้อื่นๆ 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 เลือกคลิกเครื่องหมำยถูก ที่หน้ำช่ือคน/ชุมชน  

 กดปุ่ม “ลบท้ิง” หลังจำกนั้นจะมกีล่องข้อควำมเพื่อยืนยันกำรลบขอ้มูลอีกครั้ง  

 
2) ลบข้อมูลจำกหน้ำปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ อ่ืนๆ ให้เลือกศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรลบ จำกนั้นระบบฯ 

จะแสดงหน้ำจอปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ ให้กดปุ่ม “ลบทิ้ง” ระบบฯ จะมีกล่องข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรลบ
ข้อมูลอีกครั้ง 
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5.6. การใช้งานฟังก์ชัน การปรับปรุงฐานข้อมูลรายการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ฐำนข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ จะจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

ทั้งหมด โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนในแต่ละหน้ำจอ ดังนี้ 
 

5.6.1. หน้าจอ “ค้นหาข้อมูล” ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาฯ 
จะเป็นหน้ำจอของกำรแสดงรำยกำรข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่

ต้องกำรค้นหำข้อมูลได้ที่หน้ำจอนี้ เมื่อไปท ำงำนในหน้ำจออ่ืนจะต้องกลับมำที่หน้ำจอนี้ทุกครั้ง เรียกได้ว่ำเป็น

หน้ำจอหลักของกำรปรับปรุงข้อมูล โดยระบบฯ จะแสดงหน้ำรำยกำรและปุ่มกำรท ำงำนต่ำงๆ ดังภำพที่ 5-40 : 
หน้ำจอค้นหำข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ  

 
ภำพที่ 5-40 : หน้ำจอค้นหำข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ” 

 “เพิ่มใหม่” User สำมำรถเพิ่มข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ใหมไ่ดจ้ำกปุ่มนี ้

 “ลบท้ิง” ผู้ใช้งำนสำมำรถลบข้อมลูศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ได้จำกปุม่นี้ โดยคลิ๊กเครื่องหมำย         ศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำฯ ที่ต้องกำรลบขอ้มูล หลังจำกนั้นให้กดปุ่ม “ลบท้ิง” จะมีกล่องข้อควำมให้ยืนยันกำรลบ
อีกครั้ง 

 แสดงรำยกำรข้อมลูที่ค้นพบตำมเงื่อนไขที่ระบุ ในกรณีที่ไมร่ะบุเงื่อนไข ระบบฯ จะแสดงรำยกำรข้อมูล
โดยเรียงล ำดับตำม “ปี” ของรำยกำรนั้น หำกเป็นรำยกำรในปีเดียวกัน ก็จะเรียงล ำดับตำมวันเวลำที่
บันทึกข้อมูล 
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5.6.2. หน้าจอ “เพิ่มข้อมูล” ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาฯ 
จะเป็นกำรบันทึกรำยกำรข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยบันทึกมำก่อน หลังจำกกดปุ่ม “เพ่ิมใหม่” ระบบฯ จะ

แสดงหน้ำจอเพ่ิมข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ โดยส่วนแรกจะเป็นกำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ รำยละเอียด

หน้ำจอดังภำพที่ 5-41 : กำรเพ่ิมข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ ในส่วน “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้”  

 
ภำพที่ 5-41 : กำรเพิ่มข้อมูลศูนยศ์ึกษำกำรพัฒนำ ในส่วน “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 
 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “เพิ่มข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ” 

 ชุดค ำสั่ง ของหน้ำเพิ่มข้อมูล ซี่งประกอบไปด้วย  
 “เพิ่มใหม่” กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กดปุ่มนี้  
 “ยกเลิก” กรณีที่ต้องกำรยกเลิกกำรใส่ข้อมูลให้กดปุ่มนี้ ระบบฯ จะกลับไปหน้ำค้นหำศูนย์ศึกษำกำร

พัฒนำฯ 
 “บันทึก” ในกรณีที่ใส่ข้อมูลที่บังคับครบถ้วนเรียบร้อย จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะขึ้นข้อควำม

ว่ำ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” แต่หำกพบว่ำไม่ได้ใส่ข้อมูลที่บังคับ ระบบฯ จะไม่บันทึกข้อมูล และ
แสดงข้อควำมใต้ฟิลด์บังคับว่ำ “! บังคับใส่ข้อมูลนี้” เพื่อให้กลับมำใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” 

 ปุ่มย่อ/ขยำย สำมำรถกดปุม่นี้เพื่อเปิดและปิด รำยละเอียดที่ใส่ข้อมลู 

 ช่ือหัวข้อย่อยของ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” ในกรณี คือ “ข้อมูลทั่วไป” 

 ฟิวด์ที่บังคับให้กรอกรำยละเอียด ที่หัวข้อจะมี “*” อยู่    

 ช่ือหัวข้อย่อยของ “ข้อมูลศูนย์เรียนรู้” ในกรณี คือ “ข้อมูลสถำนท่ีตัง้ศูนย์เรียนรู้” 
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ค าอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

หัวข้อ วิธีการกรอกข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไป  
1. ช่ือศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ * กรอกช่ือกลุ่มหรือช่ือเกษตรกร 
2. สถำนะข้อมูล * ระบบจะก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Defualt) เป็น ครบถ้วน 
3. เบอร์โทรศัพท์  กรอกเบอร์โทรศัพท์ เช่น 091-444-5555 

4. เบอร์โทรสำร กรอกเบอร์โทรสำร เช่น 02-333-4444  
5. อีเมลล์ กรอก อีเมลล์ เช่น portarmy@gmail.com 
ข้อมูลสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู ้  

6. ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ กรอกท่ีอยู่ศูนย์เรยีนรู้ เช่น บ้ำนเลขท่ี หรือสถำนท่ี 
7. หมู่บ้ำน/หมู่ที่ กรอกหมู่บ้ำนหรือหมู่ที่ของที่ตั้งศูนย์เรียนรู้  

8. ถนน กรอกช่ือถนนของที่ตั้งศูนย์เรียนรู ้
9. จังหวัด * เลือกจังหวัดของศูนย์เรียนรู้  
10. อ ำเภอ/เขต หลังจำกท่ีเลือกจังหวัดแล้ว ระบบฯ จะขึ้น Drop Down List อ ำเภอ/เขต ท่ีอยู่ใน

จังหวัดนั้น 
11. ต ำบล/แขวง หลังจำกที่เลือกอ ำเภอแล้ว ระบบฯ จะขึ้น Drop Down List ต ำบล/แขวง ที่อยู่ใน

จังหวัดและอ ำเภอ/เขต น้ัน 

12. ไปรษณีย์ กรอกรหัสไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-39 
 

5.6.3. หน้าจอ “ปรับปรุงข้อมูล” ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาฯ  
หลังจำกท่ีใส่ข้อมูลที่บังคับและข้อมูลอื่นๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม                ระบบฯ จะ

ขึ้นกล่องข้อควำมว่ำ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหน้ำจอกำรใช้งำนเป็น “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์

เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริฯ” พร้อมเพ่ิม Tab รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และเอกสำรประกอบ ดังภำพที่ 5-42 : 
หน้ำจอปรับปรุงข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

 
ภำพที่ 5-42 : หน้ำจอปรับปรุงข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพฒันำ” 

 ชุดค ำสั่ง ของหน้ำปรับปรุงข้อมูล ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นมำคือ “ลบท้ิง” ผู้ใช้งำนสำมำรถลบข้อมลูจำกปุ่มนีไ้ด ้

 Tab รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และเอกสำรประกอบ  

 
โดยในส่วนของหน้ำปรับปรุงข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีข้ันตอนที่เพ่ิมขึ้นมำให้ใส่รูปภำพศูนย์เรียนรู้ และ

เอกสำรประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1) หน้ำจอ “เพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้” ศูนยศ์ึกษำกำรพัฒนำฯ 
จะเป็นกำรบันทึกรูปภำพศูนย์เรียนรู้ เป็นขั้นตอนหลังกำรบันทึกในส่วนของข้อมูลศูนย์เรียนรู้  

รำยละเอียดดังภำพที่ 5-43 : หน้ำจอเพ่ิมรูปภำพศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

 
ภำพที่ 5-43 : หน้ำจอเพิ่มรูปภำพศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-40 
 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพฒันำฯ” 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “รูปภำพศูนยเ์รียนรู้” 

 อัพโหลดภำพ คลิกเพื่อเลือกไฟล์ขนำดภำพไม่เกิน 2 MB ซึ่งผู้ใช้งำนต้องมีรูปภำพท่ีจดัเก็บไว้ในเครื่องแล้ว 

 ช่องให้กรอกช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ปุ่ม “บันทึก / ยกเลิก” กำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 หลังจำกท่ีคลิก “อัพโหลดภำพ” ระบบฯ จะแสดงภำพตัวอย่ำงที่เลือก ชื่อไฟล์และค ำอธิบำย ดังภำพ

ที่ 5-44 : หน้ำจอกำรบันทึกรูปภำพศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

 
ภำพที่ 5-44 : หน้ำจอกำรบันทึกรปูภำพศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ  

 
ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 แสดงรูปภำพที่ต้องกำรอัพโหลด 

 แสดงช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ชุดค ำสั่งในกำรบันทึก ลบรูปภำพ และยกเลิกกำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-41 
 

 เมื่อท ำกำรอัพโหลดรูปภำพแล้ว รูปภำพและรำยละเอียดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “รูปภำพทั้งหมดใน

ระบบ” ดังภำพที่ 5-45 : หน้ำจอกำรแสดงรูปภำพและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ภำพที่ 5-45 : หน้ำจอกำรแสดงรปูภำพและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อ ในกรณีนี้ คือ “รูปภำพท้ังหมดในระบบ” 

 รูปภำพท่ีได้อัพโหลดเสร็จแล้ว 

 แสดงค ำอธิบำย 

 แสดงช่ือไฟล ์

 แสดงวันท่ีและเวลำในกำรอัพโหลด 

 

2) หน้ำจอ “เพ่ิมเอกสำรประกอบ” ศูนย์เรียนรู้ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
จะเป็นกำรเพิ่มเอกสำรประกอบ ซึ่งข้ันตอนจะท ำงำนในรูปแบบเดียวกันกับกำรเพ่ิมรูปภำพศูนย์เรียนรู้ 

รำยละเอียดดังภำพที่ 5-46 : หน้ำจอเพ่ิมเอกสำรประกอบ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

 
ภำพท่ี 5-46 : หน้ำจอเพิ่มเอกสำรประกอบ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-42 
 

ค าอธิบายการใช้งาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหน้ำจอท่ีใช้งำน ในกรณีนี้ คือ “ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพฒันำฯ” 

 ช่ือหัวข้อที่ใส่ข้อมูล ในกรณี คือ “เอกสำรประกอบ” 

 อัพโหลดเอกสำรประกอบ คลิกเพือ่เลือกไฟล์ ซึ่งผู้ใช้งำนต้องมีไฟล์เอกสำรที่จัดเก็บไว้ในเครื่องแล้ว 

 ช่องให้กรอกช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ปุ่ม “บันทึก / ยกเลิก” กำรอัพโหลดรูปภำพ 

 
 หลังจำกท่ีคลิก “อัพโหลดเอกสำรประกอบ” ระบบฯ จะแสดงไฟล์เอกสำรตัวอย่ำงที่เลือก ชื่อไฟล์และ

ค ำอธิบำย ดังภำพที่ 5-47 : หน้ำจอกำรบันทึกเอกสำรประกอบ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

 
ภำพที่ 5-47 : หน้ำจอกำรบันทึกเอกสำรประกอบ ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำฯ 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 แสดงไฟล์เอกสำรที่ต้องกำรอัพโหลด 

 แสดงช่ือไฟล์และค ำอธิบำย 

 ชุดค ำสั่งในกำรบันทึก ลบรูปภำพ และยกเลิกกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบ 

 
 
 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-43 
 

 เมื่อท ำกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบแล้ว เอกสำรและรำยละเอียดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “เอกสำร

ทั้งหมดในระบบ” ดังภำพที่ 5-48 : หน้ำจอกำรแสดงไฟล์เอกสำรและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

 
ภำพที่ 5-48 : หน้ำจอกำรแสดงไฟล์เอกสำรและรำยละเอียดที่อัพโหลดเรียบร้อย 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 ช่ือหัวข้อ ในกรณีนี้ คือ “เอกสำรทั้งหมดในระบบ” 

 ไฟล์เอกสำรทีไ่ด้อัพโหลดเสรจ็แล้ว 

 แสดงค ำอธิบำย 

 แสดงช่ือไฟล ์

 แสดงวันท่ีและเวลำในกำรอัพโหลด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
และศูนย์เรียนรู้ ระยะที่ 2 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) หน้ำที่ : 5-44 
 

5.6.4. หน้าจอ “ลบท้ิง” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
จะเป็นกำรลบข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ออกจำกระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกลบข้อมูลได้ 2 

ช่องทำง ดังนี้ 

1) ลบข้อมูลจำกหน้ำรำยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ รำยละเอียดดังภำพที่ 5-49 : กำรเลือกลบ
ข้อมูลจำกหน้ำรำยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

 
ภำพที่ 5-49 : กำรเลือกลบข้อมลูจำกหน้ำรำยกำรศูนย์ศึกษำกำรพฒันำฯ 

ค าอธิบายการใช้งาน 
สัญลักษณ์ ความหมาย / การใช้งาน 

 เลือกคลิกเครื่องหมำยถูก ที่หน้ำช่ือศึกษำกำรพัฒนำฯ 

 กดปุ่ม “ลบท้ิง” หลังจำกนั้นจะมกีล่องข้อควำมเพื่อยืนยันกำรลบขอ้มูลอีกครั้ง  

 

2) ลบข้อมูลจำกหน้ำปรับปรุงข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ให้เลือกศูนย์เรียนรู้ที่ต้องกำรลบ จำกนั้น
ระบบฯ จะแสดงหน้ำจอปรับปรุงข้อมูลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ให้กดปุ่ม “ลบทิ้ง” ระบบฯ จะมี
กล่องข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูลอีกครั้ง 

 


