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คำนำ 
 

                    การให้บริการข้อมูลหมุดหลักฐานกรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรม  สำนักสำรวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เป็นการใช้งานข้อมูลหมุดหลักฐานแผน
ที่เพ่ือประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมต่างๆเช่นการสำรวจ การออกแบบ การพิจารณาโครงการ การก่อสร้าง 
และการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น จำเป็นต้องตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว สะดวกและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย  

แอปพลิเคชันเพ่ือค้นหาหมุดหลักฐาน “RID Benchmark”ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองภารกิจ
ความต้องการดังกล่าว เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟน สามารถแก้ปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ
ข้อมูลในอดีต ประหยัดงบประมาณและเวลาในการค้นหาข้อมูลหมุดหลักฐาน ใช้งานง่าย มีเมนูการใช้งาน
ครอบคลุมความต้องการ สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนฐานข้อมูลประกอบด้วย
ข้อมูลหมุดหลักฐาน QR Code และหมุดหลักฐานเดิมของกรมชลประทาน 
                    วัตถุประสงค์ของผลงานนี้ เพ่ือเสนอแนวความคิด การทำงาน และผลงานการพัฒนาแอป
พลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลหมุดหลักฐานกรมชลประทาน ให้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น  
                    ผลจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถวางแผนงาน
สำรวจทำแผนที่ ค้นหาและนำทางไปยังหมุดหลักฐาน โดยได้ค่าพิกัดและระดับของหมุดหลักฐานในการออก
งานอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการค้นหมุดหลักฐาน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอใช้งาน 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 เรื่องเดิม 

ส่วนวิศวกรรม  เป็นหน่วยงานในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
มีหน้าที่ในการสำรวจวางหมุดหลักฐานของกรมชลประทาน โดยใช้ค่าอ้างอิงจากหมุดหลักฐานชั้นที่ 1 ของกรม
แผนที่ทหาร หมุดหลักฐานที่สร้างขึ้นให้ค่าพิกัดและค่าระดับ เป็นหมุดหลักฐานชั้นที่ 2 ใช้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับ
การสำรวจทำแผนที่ทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน 

ในปี 2561 ส่วนวิศวกรรม สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ได้นำ
QR Code มาประยุกต์ในการจัดทำหมุดหลักฐานกรมชลประทานเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถทราบค่าพิกัดและค่า
ระดับของหมุดหลักฐาน ณ ตำแหน่งที่ตั้งของหมุดหลักฐานและนำค่าดังกล่าวไปใช้อ้างอิงได้ทันที 

 แต่ยังมีหมุดหลักฐานเดิมที่ไม่มี QR Code ซึ่งผู้ใช้งานยังคงต้องสอบถามค่าพิกัดและค่าระดับ
จากส่วนวิศวกรรมอยู่ เพ่ือแก้ปัญหานี้จึงได้มีแนวคิดการพัฒนาจัดทำแอปพลิเคชันค้นหาหมุดหลักฐานเพ่ือ
ให้บริการข้อมูลหมุดหลักฐานขึ้น 
1.2 สภาพปัญหา 
  เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดการใช้งานหมุดหลักฐานและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ไทย
แลนด์ 4.0 จึงมีการพัฒนาจัดทำแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนชื่อ “RID Benchmark” เพ่ือต่อยอดการให้บริการ
ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่กรมชลประทาน แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจะให้
ข้อมูลที่ครบถ้วน รวดเร็ว สะดวกในการนำไปใช้งานและสามารถบูรณาการข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วย 
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลหมุดหลักฐานกรมชลประทาน ให้รวดเร็ว และ

สะดวกขึ้น โดยพัฒนาจัดทำแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับค้นหาตำแหน่งหมุดหลักฐานและนำทาง

ผู้ใช้งานไปยังหมุดหลักฐาน 

1.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สามารถค้นหาตำแหน่งและนำทางผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุด

หลักฐานที่ต้องการได ้

1.5 ชื่อผลงาน 

การจัดทำ Application “RID Benchmark” สำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน 

วัตถุประสงค์ของผลงาน 

นำเสนอแนวความคิด การทำงาน และผลงานการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาหมุด

หลักฐานของกรมชลประทานและนำทางผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐาน 
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1.6 ระยะเวลาดำเนินงาน 

เดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

1.7 ขอบเขตการดำเนินงาน 

 แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้บน Google Play และ App Store 

ข้อมูลบนแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลหมุดหลักฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน 

1.8 งบประมาณ 

 250,000.00 บาท 
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บทที่ 2  
แนวความคิดและความรู้ที่ใช้ทางวิชาการที่ใช้ดำเนินงาน 

2.1 แนวความคิดที่ใช้ดำเนินงาน 
จากการศึกษาความต้องการของผู้ขอรับบริการข้อมูลหมุดหลักฐานของกรมชลประทาน ที่ส่วน

วิศวกรรม สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ทำการสำรวจสร้างขึ้นมานั้น พบว่า ผู้ขอรับบริการ
มักจะให้ขอบเขตพ้ืนที่ที่ต้องการใช้หมุดหลักฐานบริเวณที่ต้องการแก่ส่วนวิศวกรรม อาทิเช่ น ข้อมูลตำบล 
อำเภอ จังหวัด และเลขระวาง เป็นต้น บางทีผู้ขอรับบริการก็จะแสดงความต้องการหมุดหลักฐานเฉพาะ
ประเภทเท่านั้น เช่น เฉพาะหมุดระดับ เป็นต้น 

และจากการศึกษาความต้องการของผู้สำรวจสร้างหมุดหลักฐานของส่วนวิศวกรรม สำนัก
สำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเอง พบว่าเมื่อผู้สำรวจวางแผนจะสร้างหมุดหลักฐาน โดยออกค่าจากหมุด
หลักฐานที่รู้ค่าพิกัดอยู่แล้ว โดยมีการเตรียมแผนการล่วงหน้าที่สำนักงาน แต่เมื่อผู้สำรวจออกสนามจริงพบว่า
หมุดออกที่เลือกมานั้นถูกทำลาย ชำรุด หรือสูญหาย ทำให้จำเป็นต้องเลือกหมุดออกใหม่ ซึ่งเมื่ออยู่สนามแล้ว
การจะกลับมาเลือกหมุดใหม่ที่สำนักงานนั้นย่อมเป็นเรื่องที่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย  

จากการศึกษาดังกล่าวทั้งในส่วนของผู้รับบริการและผู้สร้างหมุดหลักฐานเอง ทำให้การพัฒนา
แอปพลิเคชันจำเป็นต้องนำความต้องการทั้งสองส่วนมาพัฒนา วางแผน เพ่ือให้แอปพลิเคชันมีฟังก์ชั่นต่างๆที่
ตอบสนองต่อความต้องการ และสามารถเพ่ิมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การค้นหาหมุดหลักฐาน 
ตามชื่อหมุดหลักฐาน ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อระวาง การแสดงตำแหน่งหมุดหลักฐานบริเวณที่
ผู้ใช้งานอยู่หรือการแสดงหมุดหลักฐานบริเวณที่ต้องการ การนำทางผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐาน รวมถึง
การสามารถดูค่ารายละเอียดของหมุดหลักฐานได้ในทันที 
2.2 ความรู้ทางวิชาการที่ใช้ดำเนินงาน 
  ความรู้ด้านแอปพลิเคชัน 
  Application หรือที่ทุกคนเรียกกันสั้นๆ ว่า App คือ โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ Mobile Tablet หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เรารู้จักกัน ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการ
จะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมามากมายเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรี
และจ่ายเงิน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านกรสื่อสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น 

Mobile Application จะแบ่ งออกเป็ น  3 ประเภท คือ  Native Application, Hybrid 
Application และ Web Application 

Native Application คือ Application ที่ถูกพัฒนามาด้วย Library หรือ SDK เครื่องมือที่
เอาไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ของ OS Mobile นั้นๆโดยเฉพาะ อาทิ Android ใช้ Android 
SDK, IOS ใช้ Objective c, Windows Phone ใช้ C# เป็นต้น 
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Hybrid Application คือ Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ ที่ต้องการให้
สามารถ รันบนระบบปฏิบัติการได้ทุก OS โดยใช้ Framework เข้าช่วย เพ่ือให้สามารถทำงานได้ทุก
ระบบปฏิบัติการ 

Web Application คือ Application ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือเป็น Browser สำหรับการใช้งาน
webpage ต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของ
ตัวเครื่อง smart phone หรือ Tablet ทำให้โหลดหน้า website ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งาน
ผ่าน internet และ intranet ในความเร็วต่ำได ้
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บทที่ 3  
ขั้นตอนการดำเนินการ 

3.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาระบบ โดยผลลัพธ์จากการ

วิเคราะห์และออกแบบจะนำไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป การวิเคราะห์และออกแบบจะคำนึงถึงความ
ต้องการของผู้ใช้งาน โดยทำการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมา การวิเคราะห์และออกแบบ ต้องคำนึงถึงความต้องการผู้ใช้งาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานมากท่ีสุด  
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รูปที่ 3-1 ผังการวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ทำหนังสือติดต่อหน่วยงานโดยใหข้้อมูลตำแหน่ง หรือ
บริเวณทีต่้องการข้อมูลหมุดหลักฐาน 

รับเรื่องการติดต่อขอข้อมลูหมดุหลักฐาน 

นำข้อมูลพิกัดหรือตำแหน่งพล็อตบนโปรแกรม Google Earth 
ซ้อนทับกับ Shape file ระวาง 1 : 50,000 เพื่อตรวจสอบเลข

ระวาง 

นำเลขระวางท่ีได้ ไปค้นหาบนแผนท่ีระวาง 1 : 50,000 ท่ีตู้เก็บ
ระวางแผนที ่

ตรวจสอบหมุดหลักฐานบริเวณทีต่อ้งการ แล้วทำการจดชื่อ
เล่มที่หมุดหลักฐานตั้งอยู ่

ตรวจสอบหมุดหลักฐานบริเวณทีต่อ้งการ แล้วทำการจดชื่อหมดุ
หลักฐานและเล่มที่หมดุหลักฐานตัง้อยู่ 

ค้นหาแบบหมายหมุดหลักฐาน ท่ีตู้เอกสาร จากเล่มที่จดไว ้

ถ่ายเอกสารแบบหมายหมุดหลักฐาน 

ทำหนังสือส่งแบบหมายหมุดให้กบัหน่วยงานที่ร้องขอ 

หน่วยงานท่ีร้องขอนำแบบหมายหมุดหลักฐาน ไปค้นหา
หมุดหลักฐานจากภมูิประเทศจริงจากหมายพยานและนำ

ค่าจากแบบหมายหมุดไปใช้อ้างอิงต่อไป 

ผู้ต้องการใช้บริการ
หมุดหลกัฐาน 

หน่วยงาน
ให้บริการหมุด

หลกัฐาน 

ผู้ต้องการใช้บริการ
หมุดหลกัฐาน 

1 
วัน 

1 
วัน 

1-5 
วัน 
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จากผังแสดงระบบงานเดิมจะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลหมุดหลักฐานใช้เวลาค่อนข้างนาน 
และวิธีการสืบค้นข้อมูลค่อนข้างยุ่งยากและมีหลายขั้นตอน ซึ่งหากพ้ืนที่ที่ผู้ขอใช้บริการหมุดหลักฐานร้องขอมี
พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง จำเป็นต้องใช้เวลานานในการให้บริการ และกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามพบเจอหมุด
หลักฐานบนพ้ืนที่ตามภูมิประเทศ ซึ่งเป็นหมุดหลักฐานเดิมที่ไม่ใช่หมุดหลักฐาน QR Code ผู้ปฏิบัติงาน
ภาคสนามก็ต้องดำเนินการทำเรื่องขอแบบหมายหมุดหลักฐานมายังหน่วยงานเพ่ือขอข้อมูลและนำข้อมูลค่า
พิกดัและระดับ ของหมุดหลักฐานที่ได้ไปใช้อ้างอิงต่อไป 
3.2 การกำหนดฟังก์ชั่นการใช้งานของแอปพลิเคชันและระบบ Back Office  

 3.2.1 กำหนดฟังก์ชั่นการใช้งานของแอปพลิเคชัน จะประกอบไปด้วย 
1) การเข้าสู่ระบบ จำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนก่อนใช้งาน เพ่ือเก็บสถิติและ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งาน ซึ่งจะให้ผู้ลงทะเบียนทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ 

นามสกุล หน่วยงาน (หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชน, อ่ืนๆ) ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส 

ที่อยู่ และที่อยู่ที่ทำงาน และให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้เข้าสู่ระบบ 

เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะทำการ

ยืนยันการเข้าใช้งานของผู้ลงทะเบียน โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานตามอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียน 

เมื่อได้รับการยืนยันการลงทะเบียนผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 

กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้งานสามารถกรอกอีเมล์ที่สมัครและกดยืนยัน ระบบจะ

ส่งข้อมูลรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้งานทราบทางอีเมล์ที่สมัครไว้ 

2) การแสดงหมุดหลักฐานบริเวณรอบตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ

สามารถเข้าถึงหมุดหลักฐานที่ใกล้ที่สุดได้ โดยผู้ใช้งานต้องแสดงเปิดตำแหน่งที่ตั้งบนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน 

การแสดงหมุดหลักฐานบริเวณตำแหน่งต่างๆบนแผนที่ เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอไป

ยังตำแหน่งที่ต้องการหาหมุดบนแผนที่ 

3) การค้นหาหมุดหลักฐานตามชื่อหมุด เมื่อผู้ใช้งานทราบชื่อหมุด 

การค้นหาหมุดหลักฐานเฉพาะขอบเขตตามเงื่อนไขที่ต้องการเช่น ตำบล อำเภอ 

จังหวัด ระวาง เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหมุดหลักฐานเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ โดยการค้นหาในระดับ

อำเภอผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกจังหวัดก่อน ในขณะที่การหาในระดับตำบลผู้ใช้งานต้องเลือกจังหวัดตามด้วย

อำเภอตามลำดับก่อนจึงจะสามารถหาข้อมูลระดับตำบลตามท่ีต้องการได้ 

4) การแสดงหมุดเฉพาะประเภทที่ผู้ใช้งานต้องการ ได้แก่หมุด GNSS หมุดระดับ

(BM) หมุดRTSD และหมุด PBM  

5) การแสดงแผนที่ระหว่างภาพดาวเทียมเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพบนหน้าจอ

เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียม 

6) การซูมหน้าจอแผนที่ให้ได้ระยะตามท่ีต้องการ 
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7) การรีเซ็ตค่าต่างๆของการใช้งาน ไปยังค่าเริ่มต้น 

8) การแสดงข้อมูลหมุดหลักฐานที่ผู้ใช้งานเลือก  

9) การแสดงแบบหมายหมุดหลักฐานเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถนำค่าแบบหมายหมุด

หลักฐานไปใช้อ้างอิงได้ทันท ี

10) การนำทางผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐานที่ต้องการ โดยจะแสดงเส้นทาง

การนำทางผ่านระบบนำทาง Google Map 

11) การติดต่อกับผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งการใช้งาน การสูญหาย 

หรือติดต่อผู้ดูแลระบบเรื่องอ่ืนๆ 

12) การแสดงข้อมูลผู้จัดทำ 

13) การออกจากระบบ โดยหลังจากการใช้งานทุกครั้งถ้าผู้ใช้งานไม่ออกจากระบบ 

จะสามารถเข้าสู่การใช้งานแอปพลิเคชันได้อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน แต่เมื่อผู้ใช้การออกจากระบบ

การใช้งานครั้งต่อไปจะต้องกรอกอีเมล์และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ 

3.2.2 กำหนดระบบ Back Office  
 เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ต้องทำการล็อกอินผู้ดูแลระบบโดยกรอกอีเมล์และรหัสผ่าน 
ระบบ Back Office จะประกอบด้วยหมวดหลัก 4 เมนู คือ 

1. หมุดหลักฐาน 

2. ผู้ใช้งาน 

3. ตั้งค่า 

4. ออกจากระบบ 

3.2.2.1 หมวดหมุดหลักฐาน ประกอบด้วย 

- การเพ่ิมหมุดหลักฐาน 

- การค้นหา 

- การจัดการหมุดหลักฐาน 

- การลบหมุดหลักฐาน 

การเพ่ิมหมุดหลักฐาน สามารถกระทำได้ 2 วิธีคือ 

1) การเพ่ิมทีละหมุด โดยกรอกข้อมูลของหมุดหลักฐานที่ต้องการเพิ่มเข้าไป 

2) การเพ่ิมหมุดทีละหลายหมุด ด้วยข้อมูลไฟล์ .XLS หรือ .CSV  

การค้นหาหมุดหลักฐาน จากชื่อหมุดหลักฐาน จากประเภทหมุดหลักฐาน จาก

จังหวัด จากสถานะหมุด (Active Inactive) และจากปีที่สร้างหมุดหลักฐาน 
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การจัดการหมุดหลักฐาน ได้แก่ การดูข้อมูลหมุดหลักฐาน การแก้ไขข้อมูล การ 

Inactive หมุดหลักฐานไม่ให้แสดงบนแอปพลิเคชัน 

การลบหมุดหลักฐาน สามารถกระทำได้ 3 วิธีคือ 

1) การลบหมุดหลักฐานทีละหมุด 

2) การลบหมุดหลักฐานทีละหลายหมุด 

3) การลบหมุดหลักฐานทั้งหมดในหน้าที่ปรากฏ 

3.2.2.2 หมวดผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 

1) การดูรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน  

2) การกดยืนยันผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน 

3) การระงับการใช้งานชั่วคราว 

3.2.2.3 หมวดการตั้งค่า ประกอบด้วย 

1) ผู้ดูแลระบบสำหรับยืนยันผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 

- การเพ่ิมอีเมลผู้ดูแลระบบสำหรับยืนยันผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเค

ชัน 

- การลบอีเมลผู้ดูแลระบบสำหรับยืนยันผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเค

ชัน 

 2) ผู้ดูแลระบบสำหรับรับข้อความการติดต่อแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 

- การเพ่ิมอีเมลผู้ดูแลระบบสำหรับรับข้อความการติดต่อแจ้งปัญหาการใช้งาน

จากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน  

- การลบอีเมลผู้ดูแลระบบสำหรับรับข้อความการติดต่อแจ้งปัญหาการใช้งาน

จากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน  

3) รหัสการเข้าถึงข้อมูลหมุดหลักฐาน RTSD และ PBM ในแอปพลิเคชัน 

สามารถเปลี่ยนรหัสการเข้าถึงข้อมูลหมุดหลักฐาน RTSD และ PBM ในแอปพลิเคชัน  

4) การเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ Back Office  

3.2.2.4 การออกจากระบบ 
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3.3 การออกแบบระบบงาน 
3.3.1 ออกแบบแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User Case Diagram) 
ออกแบบแผนภาพแสดงการทำงานของผู้ ใช้ระบบ (User Case Diagram) แสดงความ

เกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้งาน (User) และระบบการทำงานของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
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รูปที่ 3-2 การออกแบบระบบงานใหม่ 

 

ผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชั่น 

ค้นหาหมุดหลักฐานบริเวณท่ี
ต้องการบนแผนที่ 

แสดงหมุดหลักฐานบริเวณ
โดยรอบบริเวณผู้ใช้งาน 

แสดงรายละเอียดแบบหมาย
หมุดหลักฐาน 

นำผู้ใช้งานไปยังตำแหน่ง
หมุดหลักฐาน 

แจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชั่น 

แอปพลเิคช่ัน RID Benchmark 
Benchmark 

ค้นหาหมุดหลักฐานตาม
เงื่อนไข 

แสดงหมุดเฉพาะประเภท 
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การทำงานของแอปพลิเคชันจะประกอบด้วย 5 หลักที่สำคัญ คือ 
1. แสดงหมุดหลักฐานบริเวณโดยรอบบริเวณผู้ใช้งาน 

2. ค้นหาหมุดหลักฐานบริเวณท่ีต้องการบนแผนที่ 

3. ค้นหาหมุดหลักฐานตามเงื่อนไข 

4. แสดงหมุดเฉพาะประเภท 

5. แสดงรายละเอียดแบบหมายหมุดหลักฐาน 

6. นำผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐาน 

7. แจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน 

3.3.2 ออกแบบแผนภาพแสดงกิจกรรมของระบบ (Activity Diagram)  
ออกแบบแผนภาพแสดงกิจกรรมของระบบ (Activity Diagram) แสดงลักษณะกระบวนการ

ทำงานของแอปพลิเคชัน 
1) Activity Diagram แสดงหมุดหลักฐานบริเวณโดยรอบบริเวณผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 3-3 Activity Diagram แสดงหมุดหลักฐานบริเวณโดยรอบบริเวณผู้ใช้งาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* ผู้ใช้งานต้องเปิดตำแหน่ง
ที่ตั้งในมือถือ 

ผู้ใช้งาน ระบบ 

เข้าสู่หน้าหลัก
แอปพลิเคชั่น 

ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

แสดงผล 

หน้าจอ 
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จาก Activity Diagram แสดงหมุดหลักฐานบริเวณโดยรอบบริเวณผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่
แอปพลิเคชัน หน้าจอจะแสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ ระบบจะดึงข้อมูลหมุดหลักฐานจากฐานข้อมูล หน้าจอจะ
แสดงตำแหน่งหมุดหลักฐานที่มีบริเวณโดยรอบตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ 

2) Activity Diagram ค้นหาหมุดหลักฐานบริเวณท่ีต้องการบนแผนที่ 

 
รูปที่ 3-4 Activity Diagram ค้นหาหมุดหลักฐานบริเวณที่ต้องการบนแผนที่ 

จาก Activity Diagram แสดงการค้นหาหมุดหลักฐานบริเวณที่ต้องการบนแผนที่ เมื่อผู้ใช้งาน
เลื่อนหน้าจอไปยังบริเวณที่ต้องการบนแผนที่ ระบบจะดึงข้อมูลหมุดหลักฐานจากฐานข้อมูล หน้าจอจะแสดง
ตำแหน่งหมุดหลักฐานรอบจุดกลางที่ผู้ใช้งานเลื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ หน้าจอ 

เลื่อนหน้าจอ ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

แสดงผล 

ผู้ใช้งาน 
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3) Activity Diagram ค้นหาหมุดหลักฐานตามเงื่อนไข 

 
รูปที่ 3-5 Activity Diagram ค้นหาหมุดหลักฐานตามเงื่อนไข 

จาก Activity Diagram แสดงการค้นหาหมุดหลักฐานตามเงื่อนไข เมื่อผู้ใช้งานเลือกการ
ค้นหา ให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อหมุดหลักฐาน หรือกรอกเลขระวาง หรือเลือกจังหวัด ระบบจะทำการค้นหาจาก
ฐานข้อมูลแล้วดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล หากไม่พบข้อมูลหน้าจอจะไม่แสดงข้อมูลหมุดหลักฐาน หากพบข้อมูล
หน้าจอจะแสดงข้อมูลหมุดหลักฐานทั้งหมดที่พบตามเงื่อนไข จากนั้นผู้ใช้งานเลือกหมุดที่ต้องการ ระบบจะดึง
ข้อมูลหมุดหลักฐานที่เลือก และแสดงผลลัทธ์บนหน้าจอ โดยการเลือกเงื่อนไขระดับอำเภอ ผู้ใช้งานต้องเลือก

ผู้ใช้งาน ระบบ หน้าจอ 

เลือกการค้นหา 

ค้นหาจากฐานข้อมูล 

ไม่แสดงข้อมูล 

ชื่อหมุดหลักฐาน 

เลขระวาง 

จังหวัด 

อำเภอ 

ตำบล 

ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

แสดงข้อมูลที่พบ 

เลือกหมุดที่ต้องการ 

ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

แสดงผล 

No 

Yes 
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จังหวัดก่อน และการเลือกเงื่อนไขระดับตำบล ผู้ใช้งานต้องเลือกจังหวัดและอำเภอก่อน จึงจะสามารถค้นหา
เงื่อนไขระดับตำบลได้ 

4) Activity Diagram แสดงหมุดเฉพาะประเภท 

 
รูปที่ 3-6 Activity Diagram แสดงหมุดเฉพาะประเภท 

จาก Activity Diagram แสดงหมุดเฉพาะประเภท เมื่อผู้ใช้งานเลือกประเภทหมุดที่ต้องการ
ให้แสดง ระบบจะทำการค้นหาจากฐานข้อมูลแล้วดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้งาน ระบบ หน้าจอ 

เลือกประเภทหมุดที่
ต้องการให้แสดง 

ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

แสดงผล 
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5) Activity Diagram แสดงรายละเอียดแบบหมายหมุดหลักฐาน 

 
รูปที่ 3-7 Activity Diagram แสดงรายละเอียดแบบหมายหมุดหลักฐาน 

จาก Activity Diagram แสดงรายละเอียดแบบหมายหมุดหลักฐาน เมื่อผู้ใช้งานเลือกหมุด
หลักฐานที่ต้องการบนแผนที่ ระบบจะดึงข้อมูลของหมุดหลักฐานจากฐานข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อมูล
รายละเอียดหมุดหลักฐานคร่าวๆเช่น ค่าพิกัด ค่าระดับ เป็นต้น ให้ผู้ใช้งานเลือกแบบหมายหมุดหลักฐาน ระบบ
จะดึงข้อมูลภาพแบบหมายหมุดหลักฐานจากระบบ หน้าจอจะแสดงภาพแบบหมายหมุดหลักฐานของหมุด
หลักฐานที่ผู้ใช้งานเลือก 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้งาน ระบบ หน้าจอ 

เลือกหมุดหลักฐานที่
ต้องการ 

ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

แสดงรายละเอียด
เบื้องต้นของหมุด

หลักฐาน 

เลือกแบบหมายหมุด
หลักฐาน 

ดึงข้อมูลภาพแบบ
หมายหมุดหลักฐาน

จากฐานข้อมูล 

แสดงผลแบบหมาย
หมุดหลักฐาน 
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6) Activity Diagram นำผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐาน 

 
รูปที่ 3-8 Activity Diagram นำผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐาน 

จาก Activity Diagram นำผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐาน เมื่อผู้ใช้งานเลือกหมุด
หลักฐานที่ต้องการบนแผนที่ ระบบจะดึงข้อมูลของหมุดหลักฐานจากฐานข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อมูล
รายละเอียดหมุดหลักฐานคร่าวๆเช่น ค่าพิกัด ค่าระดับ เป็นต้น ให้ผู้ใช้งานเลือกนำทาง ระบบจะดึงข้อมูลนำ
ทางจากแอปพลิเคชันนำทาง หน้าจอจะแสดงเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังหมุดหลักฐานที่ผู้ใช้งานเลือก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผู้ใช้งานต้องเปิดตำแหน่ง
ของโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ใช้งาน ระบบ หน้าจอ 

เลือกหมุดหลักฐานที่
ต้องการ 

ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

แสดงรายละเอียด
เบื้องต้นของหมุด

หลักฐาน 

เลือกนำทาง 

ดึงข้อมูลนำทางจาก
แอปพลิเคชั่นนำทาง 

แสดงเส้นทางจาก
ตำแหน่งปัจจุบัน

ไปยังหมุด
หลักฐาน 
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7) Activity Diagram แจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน  

 
รูปที่ 3-9 Activity Diagram แจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน 

จาก Activity Diagram แจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น 
ระบบนำข้อมูลส่งให้ผู้ดูแลระบบ หน้าจอแสดงจะการส่งข้อมูลสำเร็จ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ใช้งาน ระบบ หน้าจอ 

กรอกข้อมูล
รายละเอียดปัญหา 

นำข้อมูลส่งให้ผู้ดูแล
ระบบ 

แสดงผลการส่ง
ข้อมูล 
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3.3.3 แผนภาพบริบท (Context Diagram) สำหรับระบบจัดการข้อมูล 
แผนภาพบริบท เป็นแผนภาพแสดงภาพรวมของระบบ ความสัมพันธ์ของระบบและ

สิ่งแวดล้อมทีเกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ  

 
รูปที่ 3-10 แผนภาพบริบทแสดงแสดงการทำงานของระบบจัดการข้อมูลของแอปพลิเคชัน 

แผนภาพบริบทแสดงการทำงานของระบบการจัดการข้อมูลของแอปพลิเคชัน Application 
“RID Benchmark” สำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้งานจะสมัครและขออนุมัติใช้งานแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบจะทำ
การแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบให้ทำการอนุมัติ เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบจะแจ้ง
เตือนไปยังผู้ใช้งานว่าสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้  

ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาและติดต่อผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบจะส่งข้อมูลมายัง
ผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้งานก็สามารถทำการส่งผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟน 

 ลงทะเบียนใชง้าน 

อนุมติัผูใ้ชง้าน 

แจง้ปัญหาและติดต่อ 

รายงานผลการติดต่อ 

ระงบัผูใ้ชง้าน 
ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ 

ระบบ 
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3.4 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ User Interface 

 
รูปที่ 3-11 แสดงโครงสร้าง Application “RID Benchmark” สำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน 

 
 
 
 
 

ค้นหาหมุดหลักฐาน 

หน้าแรก 

เปลี่ยนหน้าจอแผนที่กับ
ภาพถา่ยดาวเทียม 

แสดงผลลัพธ์การค้นหา 

แสดงตำแหน่งหมุดหลักฐานบนแผนที่ 

แสดงเส้นทางผู้ใช้งานไปยัง
หมุดหลักฐาน 

แสดงข้อมูลหมุดหลักฐาน 

แสดงแบบหมายหมุดหลักฐาน 

กลับหน้าแรก 

เมนูหลัก 

รายการหมุดหลักฐาน
บริเวณตำแหน่งที่ตั้ง 

เรียงตามหมวดหมู ่

ค้นหาหมุดหลักฐาน 

คู่มือการใช้งาน 

ติดต่อผู้ดูแล 

ออกจากระบบ 

ติดต่อผู้ดูแล ข้อมูลผู้ดูแลแอปพลิเคชั่น 

รีเซ็ตค่าไปยังจุดเร่ิมต้น 

เล่ือนหน้าจอไปยัง
จุดเร่ิมต้น 

หน้าล็อกอิน ลงทะเบียน 

แอปพลิเคชั่น RID Benchmark 



21 
 

 

 
รูปที่ 3-12 หน้าล็อกอิน 

 

ตารางที่ 3-1 อธิบายหน้าล็อกอิน 

งาน หน้าล็อกอิน 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอเมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน  

ถ้าผู้ใช้งานลงทะเบียนเรียบร้อยก็สามารถกรอกอีเมล และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบเพ่ือ
เข้าใช้งานได้ทันที  
ถ้าผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านก็ให้ทำการกดลืมรหัสผ่าน 
ถ้าผู้ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกให้กดลงทะเบียน 

 
 

 

รหัสผ่าน 

ลงทะเบยีน 

อีเมล 

เข้าสู่ระบบ 

ลืมรหัสผ่าน 
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รูปที่ 3-13 หน้าลืมรหัสผ่าน 

ตารางที่ 3-2 อธิบายหน้าลืมรหัสผ่าน 

งาน หน้าลืมรหัสผ่าน 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงลืมรหัสผ่าน 

ผู้ใช้งานกรอกอีเมลที่ลืมรหัสผ่าน แล้วกดลืมรหัสผ่าน 
จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอิน 

 

 

ลืมรหัสผ่าน 

อีเมล 

เข้าสู่ระบบ 
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รูปที่ 3-14 หน้าลงทะเบียน 

ตารางที่ 3-3 อธิบายหน้าลงทะเบียน 

งาน หน้าลงทะเบียน 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงลงทะเบียน 

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล แล้วกดเพ่ืออ่านเงื่อนไขการให้บริการ แล้วทำการติ๊กเพ่ือยอมรับเงื่อนไข 
จากนั้นกดลงทะเบียน หน้าจอจะแสดงว่าได้ส่งคำขอการขอลงทะเบียนอนุมัติการใช้งานแอป
พลิเคชัน จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ 

 

เลือกหน่วยงาน 

ชื่อ นามสกุล 

ชื่อหน่วยงาน 

โทรศัพท์ 

CODE (ถา้มี) 

ที่อยู ่

อีเมล 

ที่อยู่ที่ทำงาน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

ยืนยันรหัสผ่าน 

รหัสผ่าน 

ยอมรับเง่ือนไข 

ลงทะเบยีน 

เข้าสู่ระบบ 
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รูปที่ 3-15 หน้าจอหลัก 

ตารางที่ 3-4 อธิบายหน้าจอหลัก 

งาน หน้าจอหลัก 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงแผนที่และตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ โดยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตาม

หมายเลข ดังนี้ 
1. เมนูรวม 
2. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดทำแอปพลิเคชัน 
3. การกรอกข้อมูลเพ่ือค้นหาหมุด 
4. การเปลี่ยนการแสดงแผนที่เป็นภาพดาวเทียม 
5. การรีเซ็ตค่าไปยังค่าเริ่มต้นทั้งหมด 
6. การเลื่อนหน้าจอไปยังตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน 
7. ปุ่ม Home 
8. การค้นหาหมุดหลักฐานตามเงื่อนไข 
9. การแจ้งและติดต่อหน่วยงาน 

 

3 

1 2 

6 

5 

4 

7 9 8 
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รูปที่ 3-16 หน้าจอเมนู 

ตารางที่ 3-5 อธิบายหน้าจอเมนู 

งาน หน้าจอเมนู 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงเมนูต่างๆ ของแอปพลิเคชัน โดยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามหมายเลข 

ดังนี้ 
1. เมนูกลับไปหน้าจอหลัก 
2. เมนูแสดงรายการหมุดหลักฐานในรัศมี 15 กิโลเมตร 
3. เมนูเลือกเฉพาะประเภทหมุดที่ต้องการ 
4. เมนูค้นหาหมุดหลักฐานตามเงื่อนไข ชื่อหมุด เลขระวาง จังหวัด อำเภอ หรือตำบล 
5. เมนูแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน 
6. เมนูแสดงคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน 
7. เมนูติดต่อผู้ใช้งาน 
8. เมนูออกจากระบบ 

 

 
แผนที่หมุด
หลักฐาน 

 

รายการหมุด
หลักฐาน 

 

เรียงตาม
หมวดหมู ่

 

ผู้ใช้งาน 

 

ค้นหาหมุด
หลักฐาน 

 

คู่มือการใช้
งาน 

 

ออกจาก
ระบบ 

 

ติดต่อเรา 
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รูปที่ 3-17 หน้าจอรายการหมุดหลักฐาน 

ตารางที่ 3-6 อธิบายหน้าจอรายการหมุดหลักฐาน 

งาน หน้าจอรายการหมุดหลักฐาน 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงรายการหมุดหลักฐานในรัศมี 15 กิโลเมตร 
 
 
 

 
 
 

รายการหมุดหลักฐาน 

GNSS.XXXXXX 

GNSS.XXXXXX 

BM.XXXXXX 

BM.XXXXXX 
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รูปที่ 3-18 หน้าจอเลือกประเภทหมุด 

ตารางที่ 3-7 อธิบายหน้าจอเลือกประเภทหมุด 

งาน หน้าจอเลือกประเภทหมุด 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงประเภทหมุดต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานกดเลือกประเภทหมุดหลักฐาน หน้าจอหลัก

จะแสดงเฉพาะหมุดหลักฐานตามประเภทที่เลือก 
 
 
 
 

 
 
 

เลือกตาม 

ทั้งหมด 

GNSS 

BM 

RTSD 

PBM 

   



28 
 

 
รูปที่ 3-19 หน้าจอค้นหาหมุดตามเงื่อนไข 

ตารางที่ 3-8 อธิบายหน้าจอค้นหาหมุดตามเงื่อนไข 

งาน หน้าจอค้นหาหมุดตามเงื่อนไข 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงการค้นหาหมุดตามเงื่อนไขต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานเลือกเงื่อนไขการค้นหา 

จากนั้นกดค้นหา หน้าจอจะแสดงหมุดหลักฐานตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานต้องการ 
 
 

 

ชื่อหมุดหลักฐาน 

จังหวัด 

ระวาง 

ตำบล 

อำเภอ 

ค้นหา 

ค้นหาตาม 
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รูปที่ 3-20 หน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

ตารางที่ 3-9 อธิบายหน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

งาน หน้าจอข้อมูลส่วนตัว 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่หน้าจอนี้ 
 
 

 
 
 

ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ นามสกุล 

โทรศัพท์ 

อีเมล 

เปลี่ยนรหัสผ่าน 

หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 

ที่อยู ่

ที่อยู่ที่ทำงาน 

เพิ่ม CODE 

คู่มือ 
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รูปที่ 3-21 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

ตารางที่ 3-10 อธิบายหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

งาน หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงการเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อผู้ใช้งานกดข้อมูลของรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้กด

เปลี่ยนรหัสผ่าน 
 
 

 
 
 

เปลี่ยนรหัสผ่าน 

รหัสผ่านเดิม 

รหัสผ่านใหม่ 

ยืนยันรหัสผ่าน 

เปลี่ยนรหัสผ่าน 
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รูปที่ 3-22 หน้าจอแจ้งการติดต่อ 

ตารางที่ 3-11 อธิบายหน้าจอแจ้งการติดต่อ 

งาน หน้าจอแจ้งการติดต่อ 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงการติดต่อผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยัน

เพ่ือส่งข้อมูลไปยังผู้ดูแลระบบ 
 

 

ชื่อ 

อีเมล 

เบอร์โทรศัพท์ 

รายละเอียด 

หัวข้อ 

ยืนยัน 

ติดต่อเรา 
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รูปที่ 3-23 หน้าจอรายละเอียดหมุดหลักฐาน 

ตารางที่ 3-12 อธิบายหน้าจอรายละเอียดหมุดหลักฐาน 

งาน หน้าจอรายละเอียดหมุดหลักฐาน 
ผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของหมุดหลักฐาน เมื่อผู้ใช้งานกดเลือกหมุดหลักฐานที่

ต้องการ หน้าจอจะแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของหมุดหลักฐาน เมนูแบบหมายหมุด
หลักฐาน และเมนูนำทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GNSS.XXXXXX 

ชื่อหมุด 
หมวดหมู ่
Zone 
N (m) 
E (m) 
ระดับทะเลปานกลาง (m) 
ระวาง 
ตำบล 
อำเภอ 
จังหวัด 
สำนักชลประทาน 
 

แบบหมายหมดุหลักฐาน 

นำทาง 
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3.5 การออกแบบระบบ Back Office 

 
รูปที่ 3-24 แสดงโครงสร้าง ระบบ Back Office 

ผู้ใช้งาน 

ลบผู้ใช้งาน 

ระงับการใช้งานชั่วคราว 

เพิ่มอีเมล์แอดมินผู้รับการ
ติดต่อการใช้งานจาก

ผู้ใช้บริการ 

หมุดหลักฐาน 

เพิ่มข้อมูลหมุด
หลักฐานทีละหมุด 

เพิ่มไฟล์สำหรับนำเข้า
ข้อมูลหมุดหลักฐาน

หลายหมุด 

ค้นหาหมุดหลักฐาน
ตามเง่ือนไข 

แก้ไขข้อมูลหมุด
หลักฐาน 

ลบหมุดหลักฐาน 

ตั้งค่า 

เพิ่มอีเมล์แอดมินผู้อนุมัติ
การเข้าใช้งานผู้ใช้บริการ 

กรอกข้อมูล 

บันทึก 

ตั้งรหัสผ่านการมองเห็น
หมุดเฉพาะ 

เปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอินเขา้สู่
ระบบฐานข้อมูล 

ระบบ Back Office 
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รูปที่ 3-25 หน้าจอเข้าสู่ระบบ Back Office 

ตารางที่ 3-13 อธิบายหน้าจอเข้าสู่ระบบ Back Office 

งาน หน้าจอเข้าสู่ระบบ Back Office 
ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ 
การทำงาน เป็นหน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ Back Office ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูล จากนั้นกดเข้าสู่

ระบบ 

 
 
 

กรอกอีเมล 

กรอกรหัสผ่าน 

เข้าสู่ระบบ 
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รูปที่ 3-26 หน้าจอระบบจัดการข้อมูลหมุดหลักฐาน 

ตารางที่ 3-14 อธิบายหน้าจอระบบจัดการข้อมูลหมุดหลักฐาน 

งาน หน้าจอระบบจัดการข้อมูลหมุดหลักฐาน 
ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ 
การทำงาน เป็นหน้าจอระบบจัดการข้อมูลหมุดหลักฐาน โดยสามารถเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหมุด

หลักฐาน 

 

Import File 

หมุดหลักฐาน ผู้ใช้งาน 

Brows เพิ่มหมุดใหม ่ เลือกไฟล์ 

ประเภท ชื่อ จังหวัด ปี สถานะ 

ประเภทหมุด ชื่อหมุด ระวาง จังหวัด อำเภอ  ตำบล ปี สำนักชลประทาน สถานะ จัดการ 
 

ตั้งค่า ออกจากระบบ 

ค้นหา ล้างตัวเลือก 



36 
 

 
รูปที่ 3-27 หน้าจอระบบการเพิ่มข้อมูลหมุดหลักฐานใหม่ 

ตารางที่ 3-15 อธิบายหน้าจอระบบจัดการเพิ่มข้อมูลหมุดหลักฐานใหม่ 

งาน หน้าจอระบบจัดการเพ่ิมข้อมูลหมุดหลักฐานใหม่ 
ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ 
การทำงาน เป็นหน้าจอระบบจัดการเพ่ิมข้อมูลหมุดหลักฐานใหม่ ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลหมุดหลักฐาน 

จากนั้นกดบันทึก 
 

 

N 

หมุดหลักฐาน ผู้ใช้งาน 

Zone ประเภทหมุด ชื่อหมุด 

ลองจิจูด ละติจูด รทก. 

คำอธิบายเพิ่มเติม 

ระวาง 

เพ่ิมหมุดใหม ่
 

ตั้งค่า 

E 

ไฟล์หน้าหมุด สถานะ ไฟล์แบบหมายหมุด 

ยกเลิก บันทึก 

อำเภอ จังหวัด ตำบล ปี สำนักชลประทาน 

ออกจากระบบ 
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รูปที่ 3-28 หน้าจอระบบข้อมูลผู้ใช้งาน 

ตารางที่ 3-16 อธิบายหน้าจอระบบข้อมูลผู้ใช้งาน 

งาน หน้าจอระบบข้อมูลผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ 
การทำงาน เป็นหน้าจอระบบข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถระงับการใช้งานหรือลบผู้ใช้งานได้ 
 
 

 
หมุดหลักฐาน ผู้ใช้งาน 

ชื่อ นามสกุล   อีเมล    โทรศัพท์   หน่วยงาน   วันที่สมัคร  วันที่อนุมัติ   สถานะ   จัดการ  

ตั้งค่า ออกจากระบบ 
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รูปที่ 3-29 หน้าจอระบบตั้งค่า 

ตารางที่ 3-17 อธิบายหน้าจอระบบตั้งค่า 

งาน หน้าจอระบบตั้งค่า 
ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ 
การทำงาน เป็นหน้าจอระบบตั้งค่า  

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขอีเมล์ผู้อนุมัติการใช้งานแอปพลิเคชันและอีเมล์ผู้รับการแจ้งติดต่อ
จากผู้ใช้งาน โดยพิมพ์อีเมล์ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดเพ่ิม หรือกดลบหลังอีเมล์ที่ต้องการลบ 
ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยน CODE หมุดพิเศษ โดยกดเลือกรหัสหมุดใหม่ 
ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ Back Office โดยการพิมพ์รหัสผ่านใหม่ 
แล้วกดบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
หมุดหลักฐาน ผู้ใช้งาน 

อีเมลผู้อนุมัติการใช้งาน เพิ่ม 

ลบ xxxx@xx.com 

 

ตั้งค่า 

เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ Back Office บันทึก 

เลือกรหัสหมุดใหม่ 

ออกจากระบบ 

อีเมลผู้รับการติดต่อ เพิ่ม 

ลบ xxxx@xx.com 

 

รหัสหมุดพิเศษ 
XXXX 
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3.6 การจัดทำแอปพลิเคชัน 

จัดการส่วนการพัฒนาเป็น Mobile Application ทั้ง android & iOs 

จัดการส่วนงานเชื่อมต่อระบบจัดการข้อมูลส่วน Back Office และฐานข้อมูลต่างๆ 

จัดการส่วนการ Confix ระบบ Server & E-Mail 

3.7 ผู้ร่วมดำเนินการ  
ผู้ร่วมออกแบบ ติดต่อประสานงาน ดังนี้ 
1) นายชาตรี ชาลีเครือ วิศวกรสำรวจชำนาญการพิเศษ  
2) นายณัฐพล โพธิ์คลี่ วิศวกรสำรวจชำนาญการพิเศษ 
3) นายธกรกฤต จันไชยยศ วิศวกรสำรวจชำนาญการ 
4) นายประพัทธ์ ผ่องสวัสดิ์ วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 
ผู้กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน คือ 
1) นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ วิศวกรสำรวจชำนาญการพิเศษ 

3.8 ส่วนของการดำเนินงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ  
1) ผู้คิดค้นและเสนอแนวคิดการจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาหมุดหลักฐานและนำทาง

ผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐาน 
2) ร่วมวางแผนออกแบบแอปพลิเคชัน  
3) ร่วมแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา ปัญหาการจัดทำแอปพลิเคชัน 
4) ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรในกรมชลประทานโหลดแอปพลิเคชันมาใช้งาน 
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บทที่ 4  
ผลการดำเนินงาน 

4.1 แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน  

ผลการดำเนินงานจัดทำแอปพลิเคชัน ไดแ้อปพลิเคชันชื่อ “RID Benchmark” ที่สามารถ
ดาวน์โหลดจาก Play Store และ App Store  

 
รูปที่ 4-1 QR Code สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
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รูปที่ 4-2 แอปพลิเคชันบน Play Store 

 
 

 
รูปที่ 4-3 แอปพลิเคชันบน App Store 
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4.2 ฟังก์ชั่นการใช้งานแอปพลิเคชัน 

1) การเข้าสู่ระบบ  

 
รูปที่ 4-4 หน้าจอเข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 

2) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน  

 
รูปที่ 4-5 หน้าจอลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 
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3) การลืมรหัสผ่าน  

 
รูปที่ 4-6 หน้าจอลืมรหัสผ่านบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 

4) การแสดงหมุดหลักฐานบริเวณรอบตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่  

 
รูปที่ 4-7 หน้าจอแสดงหมุดหลักฐานบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 
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5) การแสดงหมุดหลักฐานบริเวณท่ีต้องการ 

 
รูปที่ 4-8 หน้าจอแสดงหมุดหลักฐานบริเวณที่ต้องการบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 

6) การค้นหาหมุดหลักฐานตามชื่อหมุดหรือเลขระวาง 

 
รูปที่ 4-9 หน้าจอการค้นหาหมุดหลักฐานตามชื่อหรือเลขระวางบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 
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7) การค้นหาหมุดหลักฐานตามเงื่อนไข  

 
รูปที่ 4-10 หน้าจอการค้นหาหมุดหลักฐานตามเงื่อนไขบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 

8) การแสดงเฉพาะหมุดบางประเภทที่ผู้ใช้งานต้องการ 

 
รูปที่ 4-11 หน้าจอแสดงหมุดหลักฐานเฉพาะประเภทบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 
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9) การแสดงแผนที่ระหว่างภาพดาวเทียมเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพบนหน้าจอเป็น

ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

 
 รูปที่ 4-12 หน้าจอแสดงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 

10) การแสดงข้อมูลหมุดหลักฐาน 

 
รูปที่ 4-13 หน้าจอรายละเอียดหมุดหลักฐานบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 
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11) การแสดงแบบหมายหมุดหลักฐาน 

 
รูปที่ 4-14 หน้าจอแสดงแบบหมายหมุดหลักฐานบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 
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12) การนำทางผู้ใช้งานไปยังตำแหน่งหมุดหลักฐานที่ต้องการ  

 
รูปที่ 4-15 หน้าจอแสดงการนำทางผู้ใช้งานไปยังหมุดหลักฐาน 
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13) การติดต่อกับผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งการใช้งาน การสูญหาย 

หรือติดต่อผู้ดูแลระบบเรื่องอ่ืนๆ 

 
รูปที่ 4-16 หน้าจอการติดต่อผู้ดูแลระบบบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 

14) การแสดงข้อมูลผู้จัดทำ 

 
รูปที่ 4-17 หน้าจอแสดงข้อมูลผู้จัดทำแอปพลิเคชันบนแอปพลิเคชัน “RID Benchmark” 
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4.3 ระบบ Back Office 

4.3.1 การเข้าสู่ระบบ Back Office  

 

รูปที่ 4-18 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ Back Office บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

4.3.2 ส่วนหมุดหลักฐาน 

 

รูปที่ 4-19 หน้าจอส่วนหมุดหลักฐานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
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4.3.2 ส่วนผู้ใช้งาน 

 

รูปที่ 4-20 หน้าจอส่วนผู้ใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

4.3.3 ส่วนการตั้งค่า 

 

รูปที่ 4-21 หน้าจอส่วนการตั้งค่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 5  
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการดำเนินการ  

1) แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาหมุดหลักฐานชื่อ RID Benchmark สามารถโหลดมาใช้งานได้
บน Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และบน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS 

2) แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน ที่มีข้อมูลหมุดหลักฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
3) สถิติข้อมูลผู้ใช้งาน 
จากการเปิดให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน มาใช้งาน ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 

2563 พบว่า มีผู้ใช้ทั้งสิ้นจำนวน 611 ราย แบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  
ตารางที่ 5-1 ข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

หน่วยงาน จำนวน (ราย) 

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 134 

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 57 

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 25 

สำนักงานชลประทานที่ 1-17 77 

สำนักบริหารโครงการ 5 

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 21 

อ่ืนๆภายในกรมชลประทาน 233 

หน่วยงานอื่นภายนอกกรมชลประทาน 59 

รวม 611 

หมายเหตุ อ่ืนๆ ภายในกรมชลประทาน รวมถึงผู้ใช้งานที่ระบุสถานที่ทำงานกรมชลประทาน แต่ไม่ได้ระบุ
สำนัก 
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รูปที่ 5-1 แผนภูมิจำนวนร้อยละผู้ลงทะเบียนใช้งาน 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าหน่วยงานสำนักอ่ืนๆภายในกรมชลประทาน มีมากท่ีสุด รองลงมา
เป็นหน่วยงานในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเอง 
ในส่วนของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ผู้ใช้งานแยกเป็นส่วนต่างๆภายในสำนัก ดังนี้ 
ตารางที่ 5-2 ข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

ส่วน จำนวน (ราย) 

ส่วนวิศวกรรม 24 

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด 42 

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพ้ืนดิน 33 

อ่ืนๆ ภายในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 35 

รวม 134 

หมายเหตุ อ่ืนๆ ภายในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รวมถึงผู้ใช้งานที่ระบุสถานที่ทำงาน
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แต่ไม่ได้ระบุส่วน 

 
 

22%

9%

4%

13%

1%

3%

38%

10%

จ ำนวนร้อยละผู้ลงทะเบียนใช้งำน 

ส ำนกัส ำรวจดำ้นวิศวกรรมและธรณีวิทยำ กองพฒันำแหลง่น ำ้ขนำดกลำง ส ำนกังำนจดัรูปที่ดินกลำง

ส ำนกังำนชลประทำนที่ 1-17 ส ำนกับริหำรโครงกำร ส ำนกัพฒันำแหลง่น ำ้ขนำดใหญ่

อื่นๆภำยในกรมชลประทำน หน่วยงำนอื่นภำยนอกกรมชลประทำน
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รูปที่ 5-2 แผนภูมิจำนวนร้อยผู้ลงทะเบียนใช้งานภายในสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด เป็นหน่วยงานนำหมุด
หลักฐานไปใช้มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นวิศวกรรม
18%

สว่นส ำรวจกนัเขตและประสำนงำนรงัวดั
31%

สว่นส ำรวจท ำแผนท่ีภำคพืน้ดิน
25%

อื่นๆ ภำยในส ำนกัส ำรวจดำ้น
วิศวกรรมและธรณีวิทยำ

26%

จ ำนวนร้อยละผู้ลงทะเบียนใช้งำน ภำยในส ำนักส ำรวจฯ

สว่นวิศวกรรม สว่นส ำรวจกนัเขตและประสำนงำนรงัวดั สว่นส ำรวจท ำแผนท่ีภำคพืน้ดิน อื่นๆ ภำยในส ำนกัส ำรวจดำ้นวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
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การจำแนกผู้สมัครใช้งานเป็นรายเดือนตั้งแต่เปิดให้บริการ จนถึงปัจจุบัน  
ตารางที่ 5-3 ข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชันในแต่ละเดือน 

ปี เดือน จำนวน (ราย) 

2019 มีนาคม 2 

2019 เมษายน 44 

2019 พฤษภาคม 17 

2019 มิถุนายน 46 

2019 กรกฎาคม 30 

2019 สิงหาคม 24 

2019 กันยายน 54 

2019 ตุลาคม 45 

2019 พฤศจิกายน 79 

2019 ธันวาคม 53 

2020 มกราคม 63 

2020 กุมภาพันธ์ 50 

2020 มีนาคม 65 

2020 เมษายน 39 

 รวม 611 
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รูปที่ 5-3 แผนภูมิผู้สมัครใช้งานในแต่ละเดือน 
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รูปที่ 5-4 กราฟผู้สมัครใช้งานในสะสม 

จากตารางและกราฟจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน มีเข้ามาเรื่อยๆ ตั้งแต่การเปิด
ให้บริการดาวน์โหลด โดยผู้สมัครใหม่จะมีจำนวนสูงเป็นช่วงๆ ตามการประชาสัมพันธ์  

ใน เดือนพฤศจิกายน  2562 มีการจัดฝึ กอบรมการอ่านแผนที่  MGRS จึ งได้มี การ
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ทำให้มีจำนวนผู้สมัครใหม่เพ่ิมข้ึนในปริมาณค่อนข้างสูง 

ทั้งนี้ในแต่ละเดือนก็จะมีผู้สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเข้ามาเรื่อยๆ 
ในส่วนการแจ้งการใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิชั่นกับผู้ดูและระบบพบว่ามีจำนวนไม่มาก ส่วน

ใหญ่จะเป็นการแจ้งแนะนำการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ดีขึ้น และการแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาดที่แสดงบนแอปพลิเค
ชัน 
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ผู้สมัครใช้งำนแอปพลิเคชัน RID Benchmark สะสม
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5.2 การนำไปใช้ประโยชน์  

จากการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคลและหน่วยงานในกรมชลประทานดาวน์โหลดแอป
พลิเคชันมาใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหมุดหลักฐาน และนำค่าพิกัดและค่าระดับอ้างอิงในการสำรวจ 
การออกแบบ การก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานเป็นการใช้งานข้อมูลหมุดหลักฐาน
อย่างหลากหลายภารกิจ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้โดยใช้สมาร์ทโฟนค้นหาหมุดหลักฐานได้
เอง ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถบูรณาการข้อมูลกับฐานข้อมูลหมุดหลักฐานกรมชลประทานได้ด้วยหากหมุด
หลักฐานชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานหมุดหลักฐานในบริเวณข้างเคียงได้  

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ดังนี้ 
5.2.1 ประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการ 

- ใช้วางแผนงานสำรวจทำแผนที่ 
   - ใช้ค้นหาและนำทางไปยังหมุดหลักฐาน 

- ได้ค่าพิกัดและระดับของหมุดหลักฐานในการออกงาน 
  - ประหยัดเวลาในการค้นหมุดหลักฐาน 
   - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอใช้งาน 
5.2.2 ประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการ 

- ได้ฐานข้อมูลหมุดหลักฐาน 
- ใช้วางแผนงานสำรวจวางหมุดหลักฐาน 
- ใช้ในการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลหมุดหลักฐาน 
- ประหยัดงบประมาณและเวลา 

    - หน่วยงานไม่ต้องให้บริการค้นหาข้อมูลในรูปแบบเดิม  
5.3 ปัญหาและการแก้ไข 

การดำเนินงานพัฒนาแอปพลิเคชันประสบปัญหาในเรื่องการ Upload Code ของแอปพลิเค
ชันระบบ iOS เนื่องจากระบบการคุ้มครองความปลอดภัยของระบบ iOS ค่อนข้างเข้มงวดการขออนุญาตต้อง
ดำเนินการในนามกรมชลประทาน 

โดยได้แก้ไขปัญหาโดยประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
ชลประทาน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการUpload Code ในนามกรมชลประทาน 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการให้บริการข้อมูลหมุดหลักฐานผ่านแอปพลิเคชัน RID Benchmark มีดังนี้  
   1) ควรเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาหากต้องการย้ายข้อมูลทั้งหมดไปเก็บสำรองที่แหล่ง

อ่ืน 
   2) ควรเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาหากปริมาณข้อมูลมีมากขึ้น อาจทำให้แอปพลิเคชัน

ทำงานได้ช้าลง 
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บรรณานุกรม 
https://medium.com/@pichayas/5-ขั้นตอน-กระบวนการพัฒนา-mobile-application-

ตั้งแต่ต้นจนจบ-5926634aeabf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medium.com/@pichayas/5-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-mobile-application-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%9A-5926634aeabf
https://medium.com/@pichayas/5-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-mobile-application-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%9A-5926634aeabf
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ภาคผนวก ก  

เล่มเอกสารเผยแพร่ 

Application RID Benchmark  

แอปพลิเคชั่นสำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน 

 

 

 
 



RID Benchmark 
Application 

แอปพลเิคช ัน่ส ำหรบัคน้หำ 
หมุดหลกัฐำน 



    ความเปน็มา  

  การสร้างหมุดหลักฐานอ้างอิง เป็นภารกิจของส่วนวิศวกรรม 
ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดท าฐานข้อมูล และการให้บริการแบบหมายหมุดหลักฐาน

อย่างเป็นระบบ ในปี พ.ศ. 2561 ส่วนวิศวกรรม ได้น า

นวัตกรรมกระบวนการระบบ QR Code มาสร้างหน้าเพลทหมุด

หลักฐาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พัฒนาต่อยอด

จัดท าเป็น Application ส าหรับค้นหมุดหลักฐาน 



    หมดุหลกัฐานกรมชลประทาน 

   หมุดหลักฐานกรมชลประทาน 

จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้ค่าพิกัด  

(Northing , Easting) และ 

ค่าระดับทะเลปานกลาง  

(Mean Sea Level) 

อ้างอิงในงานส ารวจท าแผนที่  

งานก่อสร้าง งานชลประทาน  

และงานด้านอื่นๆ  

    ส านักส ารวจฯ ได้น าเทคโนโลยี QR Code มา

ประยุกต์ใช้ในการสร้างหมุดหลักฐาน เพ่ือให้ผู้ ใช้งาน

สามารถสแกน QR Code แล้วได้ค่าพิกัดและค่าระดับ

ในทันที 



    Application "RID Benchmark"  
 
  เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยส่วนวิศวกรรม ส านัก

ส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส าหรับค้นหา

ต าแหน่งหมุดหลักฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน

ข้อมูลหมุดหลักฐานกรมชลประทาน  

   ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ใช้งานบนสมาร์ทโฟน 

เพ่ือค้นหา น าทางสะดวก และรวดเร็วในการน าข้อมูล

หมุดหลักฐานไปใช้งาน 



"RID Benchmark“ 

ท าเพื่อใหผู้้ใชง้าน  

 - สามารถค้นหาต าแหน่งของหมุดหลักฐานบนแผนที่ 
- สามารถค้นหมุดหลักฐานด้วยชื่อ ระวาง ต าบล อ าเภอ 

และจังหวัด 

- สามารถค้นหาเส้นทางและน าทางไปยังต าแหน่งหมุด

หลักฐาน  

- สามารถเข้าถึงรายละเอียดของหมุดหลักฐาน 

- สามารถน าค่าจากรายละเอียดแบบหมายหมุดหลักฐานไปใช้

ในงานส ารวจท าแผนที่ งานก่อสร้าง งานชลประทาน และ

งานด้านอื่นๆ 

- สามารถติดต่อ และแจ้งรายละเอียดหมุดหลักฐานที่ช ารุด

เสียหาย หรือสูญหายผ่านทางแอปพลิเคชั่น 

 



    การตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ 

  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบน Google Play ส าหรับ

ระบบปฏิบัติการ Android 

   แล้วท าการติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

**ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการในระบบ Ios 



    การลงทะเบยีนใชง้าน 

  1.ลงทะเบียนเพ่ือใช้งานครั้งแรก 

2.รอการอนุมัติการเข้าใช้งานจากผู้ดูแลระบบ 

  ทางอีเมล 

3.เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล และรหัสผ่าน 



    ฟงักช์ัน่การใชง้าน 

  สามารถแสดงต าแหน่งหมุดหลักฐานบนแผนที่ใน

บริเวณที่ต้องการค้นหา 



    ฟงักช์ัน่การใชง้าน 

  สามารถค้นหาหมุดหลักฐานจากชื่อหมุด หรือจากเลขระวาง 

แผนที่ 1 : 50,000 



    ฟงักช์ัน่การใชง้าน 

  สามารถค้นหาหมุดหลักฐานจากชื่อจังหวัด อ าเภอ หรือต าบล  



    ฟงักช์ัน่การใชง้าน 

  สามารถดูรายละเอียดแบบหมุดหลักฐาน เช่น ค่าพิกัด ค่าระดับ

ทะเลปานกลาง และรายละเอียดอื่นๆ 



    ฟงักช์ัน่การใชง้าน 

  สามารถน าทางผู้ใช้งานไปยังต าแหน่งของหมุดหลักฐานบน 

Google Map  



    ฟงักช์ัน่การใชง้าน 

  สามารถแจ้งการสูญหาย การช ารุด ของหมุดหลักฐาน หรือแจ้ง

ปัญหาเก่ียวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น 



    คูม่อืการใชง้าน 

  สามารถเข้าไปโหลดคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น 

“Rid Benchmark” แบบละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ 

ส่วนวิศวกรรม ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

กรมชลประทาน 

   http://mapsurvey.rid.go.th/engineer/ 

 



ridbenchmark@gmail.com 

ส่วนวิศวกรรม 

ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณวีทิยา 

กรมชลประทาน  

02-241-5135 



           นายชวลติ  ธรรมรตันะศริ ิ

    คณะผูจ้ดัท า 

        นายชาตร ี ชาลเีครอื 

         นายธกรกฤต  จนัไชยยศ 

นายณฐัพล  โพธิค์ลี ่

นายประพทัธ ์ ผอ่งสวสัดิ ์

นายประทปี  ภกัดรีอด 



    Note 










