
29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4-6 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรม สทอภ. บางเขน 

8 กันยายน 2560 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

https://change.forest.go.th

อบรมการใช้งานระบบ



หัวข้อ
OUTLINE แก้ไขข้อมูล

‣ แบบฟอร์ม ‣ ขั้นตอนการทํางาน

ดูข้อมูล
‣ LOGIN 
‣ ดูรายละเอียด 
‣ แสดงชั้นข้อมูล 
‣ ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่

‣ เครื่องมือบนแผนที่ 
‣ ดูภาพรวมสถิติ 
‣ รายงาน

‣ LOGIN + PIN 
‣ ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่ 
‣ ดูรายละเอียด

MOBILE APP
‣ แก้ไขข้อมูล 
‣ เพิ่มความคิดเห็น

WORKSHOP

ภาพรวม
‣ ภาพรวมระบบ ‣ ความสามารถระบบ



ภาพรวม
‣ภาพรวมระบบ 
‣ความสามารถระบบ



ภาพรวมระบบพิทักษ์ไพร

ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

‣ ประชาชน/GISTDA รายงานจุดต้องสงสัยเข้ามาในระบบ 

‣ จุดต้องสงสัยจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบ และสรุปว่าเป็นจุดบุกรุกหรือไม่

GISTDA

ประชาชน

จุดบุกรุก

ไม่ใช่จุดบุกรุก



การวิเคราะห์จุดต้องสงสัย

GISTDA

ls8_20170210_033919_psp_enh.tif ls8_20170314_033905_psp_enh.tif

ก่อนบุกรุก (10 ก.พ. 60) หลังบุกรุก (14 มี.ค. 60)

1

3

2

วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมก่อน/หลัง บุกรุก 

สร้างจุด + ส่งมายังระบบพิทักษ์ไพร 

แสดงผลที่ระบบพิทักษ์ไพร

1

3
2

1



ขั้นตอนการทํางาน

รายงาน 
จุดต้องสงสัย

โดย GISTDA / ประชาชน

สรุป 
จุดบุกรุก

ดําเนินการ

รอตรวจสอบ

รอคัดกรอง
ส่งไปแต่ละหน่วย

รับทราบ

รายงาน 
ผลการตรวจสอบ

ส่วนกลาง: เจ้าหน้าที่คัดกรอง 
ตัดสินว่าเป็น/ไม่เป็นจุดต้องสงสัย

หัวหน้าหน่วย หัวหน้า/เจ้าหน้าที่หน่วย

“รับทราบ” ภายใน 1 วัน

หัวหน้าหน่วย

“ความคืบหน้า” ภายใน 5 วัน



ความสามารถของระบบ
มีทั้งเว็บและ MOBILE APPLICATION ติดตั้งจาก STORE



ดูข้อมูลครบครัน
รายการจุดบุกรุก ตําแหน่งจุดบุกรุก + รายละเอียด ภาพถ่ายก่อน/หลังบุกรุก

(เฉพาะจุดจาก GISTDA)



สรุปงานของหน่วยทั้งหมด

งานทั้งหมด = งานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย 

รอดําเนินการ = งานที่รอตรวจสอบ/กําลังดําเนินการ 

ตัวเลขสีแดง = จํานวนงานที่รอตรวจสอบ

1 2 3
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ดูสถิติทันท่วงที

DASHBOARD

รายงาน HTML/PDF/XLS/CSV



เจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือน

SMS

E-mail

Notification 

แจ้งเตือนผู้ใช้ในระบบเมื่อ 

‣ มีจุดต้องสงสัยใหม่ 

‣ มีการเปลี่ยนสถานะจุด 

‣ จุด “รอตรวจสอบ” > 1 วัน 

‣ จุด “กําลังดําเนินการ” ที่ไม่เพิ่มความคิดเห็น 
> 5 วัน



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ + ส่งบันทึก
รายละเอียดจุดบุกรุก ความคิดเห็น



จุดเด่นอื่นๆ ของระบบ

ข้อมูลสําหรับประชาชน

ชั้นข้อมูลมากมาย เทคโนโลยีคนไทย + OPEN SOURCE



แบบฝึกหัด
‣เปิดเว็บ https://change.forest.go.th/



ดูข้อมูล
‣LOGIN 
‣ดูรายละเอียด 
‣แสดงชั้นข้อมูล 
‣ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่

‣เครื่องมือบนแผนที่ 
‣ดูภาพรวมสถิติ 
‣รายงาน



ประชาชน (ไม่ต้อง Log in)
ดูจุดบุกรุก (ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว)



ประชาชน (ไม่ต้อง Log in)
ดูชั้นข้อมูลต่างๆ

1

32

เปิด/ปิดชั้นข้อมูล 

ปรับความเข้มชั้นข้อมูล 

ดูคําอธิบายชั้นข้อมูล
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3
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สาธิต
‣การใช้งานในโหมดประชาชน 

‣ดูข้อมูลจุดบุกรุก 

‣ดูชั้นข้อมูล



สําหรับเจ้าหน้าที่ (ภาคใต้: เช้า)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.ระนอง 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11  

(สุราษฎร์ธานี) 

‣หัวหน้าหน่วย รน.2 (ราชกรูด)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (ภาคใต้: บ่าย)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.สงขลา 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
(สงขลา) 

‣หัวหน้าหน่วย สข.2 (นาทวี)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (ภาคอีสาน: เช้า)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.นครราชสีมา 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8  

(นครราชสีมา) 

‣หัวหน้าหน่วย นม.8 (หนองพลวง)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (ภาคอีสาน: บ่าย)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.บุรีรัมย์ 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 
(นครราชสีมา) 

‣หัวหน้าหน่วย บร.1 (ดงใหญ่)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (ภาคกลาง: เช้า)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.อุทัยธานี 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  

สาขานครสวรรค์ 

‣หัวหน้าหน่วย อน.8 (บ้าน กม.53)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (ภาคกลาง: บ่าย)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.นครสวรรค ์

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  

สาขานครสวรรค์ 

‣หัวหน้าหน่วย นว.2 (ทุ่งศรีไกรลาส)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (ภาคเหนือ: เช้า)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.เชียงใหม่ 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  

(เชียงใหม่) 

‣หัวหน้าหน่วย ชม.35 (ดอยเต่า)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (ภาคเหนือ: บ่าย)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.แม่ฮ่องสอน 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน 

‣หัวหน้าหน่วย มส.10 (ห้วยชมภู)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (Admin: รอบ1)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.พิษณุโลก 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  

สาขาพิษณุโลก 

‣ใช้จุดทดสอบหน่วย พล.3 (หนองกะ
ท้าว)



สําหรับเจ้าหน้าที่ (Admin: รอบ2)
ผู้เข้าอบรมทุกท่านในวันนี้

‣จ.ตาก 

‣สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 
(ตาก) 

‣ใช้จุดทดสอบหน่วย ตก.24 (วังเจ้า)



สําหรับเจ้าหน้าที่
ระดับสิทธิ์

‣เจ้าหน้าที่คัดกรอง 

‣หัวหน้าหน่วย 
‣เจ้าหน้าที่หน่วย 

‣ผอ. สํานักพื้นที่, สํานักงานระดับ
จังหวัด, ผอ.ส่วน 
‣ผู้บริหาร



ขั้นตอนการทํางาน

รายงาน 
จุดต้องสงสัย

โดย GISTDA / ประชาชน

สรุป 
จุดบุกรุก

ดําเนินการ

รอตรวจสอบ

รอคัดกรอง
ส่งไปแต่ละหน่วย

รับทราบ

รายงาน 
ผลการตรวจสอบ

ส่วนกลาง: เจ้าหน้าที่คัดกรอง 
ตัดสินว่าเป็น/ไม่เป็นจุดต้องสงสัย

หัวหน้าหน่วย หัวหน้า/เจ้าหน้าที่หน่วย

“รับทราบ” ภายใน 1 วัน

หัวหน้าหน่วย

“ความคืบหน้า” ภายใน 5 วัน



เจ้าหน้าที่คัดกรอง
ระดับสิทธิ์

• ตัดสินว่าจุดที่ GISTDA และประชาชน
รายงานเข้ามา ควรจะ

รอตรวจสอบ

รอคัดกรอง
ส่งไปแต่ละหน่วย

• ดําเนินการต่อ 
• ลบทิ้ง



เจ้าหน้าที่คัดกรอง
เลือกจุดที่มีการส่งเข้ามา



เจ้าหน้าที่คัดกรอง
กด รอตรวจสอบ หรือ ลบ



สาธิต
‣การใช้งานในโหมดเจ้าหน้าที่คัดกรอง



หัวหน้าหน่วย, เจ้าหน้าที่หน่วย 
ระดับสิทธิ์

หัวหน้าหน่วย 

• รับทราบ 

• ตัดสินใจว่าเป็นจุดบุกรุก/ไม่เป็น 

• บันทึกความคืบหน้า/รูปภาพ 

เจ้าหน้าที่หน่วย 

• บันทึกความคืบหน้า /รูปภาพ

สรุป 
จุดบุกรุก

ดําเนินการ

รอตรวจสอบ
รับทราบ

รายงาน 
ผลการตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วย หัวหน้า/เจ้าหน้าที่หน่วย

หัวหน้าหน่วย

“รับทราบ” ภายใน 1 วัน

“ความคืบหน้า” ภายใน 5 วัน



เข้าสู่ระบบ



LOGIN
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูล รายงานดูภาพรวมสถิติเครื่องมือบนแผนที่

1. เข้าเว็บไซต์ https://change.forest.go.th 

2. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

3. กรอก “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” 

4. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



1
76

5
4

3

2

LOGIN            ดูรายละเอียด            แสดงชั้นข้อมูล             

ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่          เครื่องมือบนแผนที่           ดูภาพรวมสถิติ            รายงาน

1

7654

32หน้าจอหลัก



ดูรายละเอียดจุดบุกรุก
LOGIN ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูล รายงานดูภาพรวมสถิติเครื่องมือบนแผนที่

1
3

2

1. กดที่แถวข้อมูล        หรือหมุดบนแผนที่          เพื่อเปิด Popup รายละเอียด 

2. ดูรายละเอียดทั้งหมด กดปุ่ม

1
3

2



สาธิต
‣การใช้งานในโหมดหัวหน้าหน่วยเบื้องต้น



แบบฝึกหัด
‣เข้าสู่ระบบ https://change.forest.go.th/    

ด้วย username และ password ที่ได้รับ 

‣ดูรายการงานที่ได้รับในแท็บ “รอดําเนินการ”



USERNAME
‣ (เช้า: รน.2) user: sample_a1 - sample_a100 

‣ (บ่าย: สข.2) user: sample_b1 - sample_b100 

‣ (เช้า: ชม.35) user: sample_e1 - sample_e100 
‣ (บ่าย: มส.10) user: sample_f1 - sample_f100 

‣ (admin: รอบ1) user: sample_i1 - sample_i100 

‣ (admin: รอบ2) user: sample_j1 - sample_j100 

‣ (เช้า: นม.8) user: sample_c1 - sample_c100 

‣ (บ่าย: บร.1) user: sample_d1 - sample_d100 

‣ (เช้า: อน.8) user: sample_g1 - sample_g100 

‣ (บ่าย: นว.2) user: sample_h1 - sample_h100

S

N
NE

C
C

PASS: 0123456



ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่
ดูรายละเอียดLOGIN แสดงชั้นข้อมูล รายงานดูภาพรวมสถิติเครื่องมือบนแผนที่

ค้นหาด้วยการพิมพ์คําค้น เช่น 

‣ G-RNG-2017-8001 / G-SKA-2017-8001 

‣ ชื่อจุดบุกรุก 

‣ จ.ระนอง / จ.สงขลา 

‣ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 
(สุราษฎร์ธานี) 

‣ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

‣ รน.2 (ราชกรูด) / สข.2 (นาทวี) 

‣ 18.116458,98.083377 

‣ 47N,403024,2003311 

ค้นหาด้วยตัวกรอง (ใช้ร่วมกับคําค้นได้)

1

2

1
2



สาธิต
‣การค้นหา



แบบฝึกหัด
‣พิมพ์คําค้นในกล่องข้อความ (ดูตัวอย่าง Slide ที่แล้ว) 

‣ค้นหาข้อมูล 

‣ล้างคําค้น (กดปุ่ม x ที่กล่องข้อความ)

‣ เปลี่ยนโหมดการค้นหา “จุดบุกรุก” เป็น “สถานที่” 

‣พิมพ์ชื่อสถานที่ในกล่องข้อความ

‣ เปิด “ตัวกรอง” และค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน



เครื่องมือบนแผนที่
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูล รายงานดูภาพรวมสถิติLOGIN

1

6

5432

วัดระยะ/วาดเส้น/วาด Polygon 

ค้นหาด้วยพิกัด 

วาด Polygon ด้วยไฟล์ .shp

เปลี่ยนแผนที่พื้นหลัง 

Fullscreen 

ไปยังตําแหน่งผู้ใช้

1

6
5
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3
2



เครื่องมือบนแผนที่
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูล รายงานดูภาพรวมสถิติLOGIN

การค้นหาข้อมูลตามพิกัดด้วยเครื่องมือบนแผนที่

รอดําเนินการ



สาธิต
‣การใช้เครื่องมือบนแผนที่



แบบฝึกหัด
‣คลิกปุ่ม       เพื่อไปตําแหน่งปัจจุบัน 

‣คลิกปุ่ม         ค้างและลากไปวางบนแผนที่ 

‣กดปุ่ม      ที่แถบเครื่องมือ



สาธิต
‣การวาดและส่งออก Polygon



เครื่องมือบนแผนที่
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูล รายงานดูภาพรวมสถิติLOGIN

การวาด Polygon เพื่อค้นหาจุดในพื้นที่

รอดําเนินการ



เครื่องมือบนแผนที่
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูล รายงานดูภาพรวมสถิติLOGIN

1

3

2 4

ค้นหาจุดใน Polygon ที่วาด 

ส่งออก Polygon ในรูปแบบไฟล์ .shp  

พร้อมกับข้อความที่พิมพ์ใน 

ลบ Polygon ที่วาดออกจากแผนที่

1

3
2

4

วาด POLYGON บนแผนที่



เครื่องมือบนแผนที่
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูล รายงานดูภาพรวมสถิติLOGIN

การนําเข้าไฟล์ .shp เพื่อค้นหาจุดในพื้นที่



แบบฝึกหัด
‣คลิกปุ่ม         วาด Polygon บนแผนที่ และ 

‣กดปุ่ม “ค้นหา” 

‣กดปุ่ม “ส่งออก .shp” 
‣กดปุ่ม “ลบ”

‣คลิกปุ่ม         และเลือกไฟล์ .shp ที่ได้จากข้อด้าน
บน



ดูข้อมูลสถิติ
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูล รายงานLOGIN เครื่องมือบนแผนที่

1

3

2

1. กดที่เมนู           

2. เลือกประเภทสถิติที่            และเลือกเงื่อนไขการแสดงผลที่

1
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ดูข้อมูลสถิติ
DASHBOARD



ดูข้อมูลสถิติ
DASHBOARD



แบบฝึกหัด
‣ทดลองกดแท็บสถิติ 
‣ภาพรวม 

‣สถานะ 
‣สถิติ 
‣บุกรุกข้างเคียง 

‣แต่ละแท็บ ทดลองเปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา



รายงาน
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูลLOGIN ดูภาพรวมสถิติเครื่องมือบนแผนที่

เลือกประเภทรายงาน 

เลือกเงื่อนไขการแสดงผล 

สามารถ Preview หรือ Download ได้

1

3
2

1

3

2



รายงาน
ดูรายละเอียด ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่แสดงชั้นข้อมูลLOGIN ดูภาพรวมสถิติเครื่องมือบนแผนที่

การส่งออกรายงานแผนที่ A3



แบบฝึกหัด
‣เลือกรายงาน “แผนที่จุดบุกรุก (ขนาด A3)” 

‣เลือกเงื่อนไขที่ต้องการและกดปุ่ม “View” 

‣เลื่อนแผนที่ และเลือกชั้นข้อมูล 
‣กดปุ่ม  PDF หรือ XLS



แก้ไขข้อมูล
‣แบบฟอร์ม 
‣ขั้นตอนการทํางาน



แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการทํางาน

คลิกไอคอนบนแผนที่ 

ระบบแสดง Popup รายละเอียด กดปุ่ม “ดูรายละเอียด”

1
2

การเปิดแบบฟอร์มรายละเอียด

1

2



แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการทํางาน

แก้ไข Polygon 

แก้ไขหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรอกผลการตรวจสอบ 

แนบเอกสารเพิ่มเติม

1

6

5

4

3

2

บันทึกและเปลี่ยนสถานะ 

ส่ง Comments (ความคืบหน้า)

1

6

54

3
2



ขั้นตอนการทํางาน

รายงาน 
จุดต้องสงสัย

โดย GISTDA / ประชาชน

สรุป 
จุดบุกรุก

ดําเนินการ

รอตรวจสอบ

รอคัดกรอง
ส่งไปแต่ละหน่วย

รับทราบ

รายงาน 
ผลการตรวจสอบ

ส่วนกลาง: เจ้าหน้าที่คัดกรอง 
ตัดสินว่าเป็น/ไม่เป็นจุดต้องสงสัย

หัวหน้าหน่วย หัวหน้า/เจ้าหน้าที่หน่วย

“รับทราบ” ภายใน 1 วัน

หัวหน้าหน่วย

“ความคืบหน้า” ภายใน 5 วัน



‣การแก้ไขข้อมูลจุดต้องสงสัยบุกรุก

สาธิต



‣เลือกจุดในแท็บ “รอดําเนินการ” ตามหมายเลขที่
ตรงกับ login ของตนเอง 
‣กดที่แถวข้อมูลและกดปุ่ม “ดูรายละเอียด” 

‣กรอกความคิดเห็น อย่างน้อย 2 รายการ 

‣เปลี่ยนสถานะจุดเป็น “กําลังดําเนินการ” และ “จุด
บุกรุก” ตามลําดับ 

‣งานรอดําเนินการเหลือไม่เกิน 40

แบบฝึกหัด



MOBILE APP
‣LOGIN + PIN 
‣ค้นหาจุดบุกรุก/สถานที่ 
‣ดูรายละเอียด 
‣แก้ไขข้อมูล 
‣เพิ่มความคิดเห็น



‣ค้นหา “พิทักษ์ไพร” ใน App Store/Play Store

ดาวน์โหลด



LOGIN +PIN
ค้นหาจุดบุกรุก แก้ไขข้อมูลดูรายละเอียด เพิ่มความเห็น

LOGIN ครั้งแรก

คลิก Log in Login ด้วย 

username และ password

ตั้ง PIN 4 หลัก 

(ใช้สําหรับ Login ครั้งถัดไป)



LOGIN +PIN
ค้นหาจุดบุกรุก แก้ไขข้อมูลดูรายละเอียด เพิ่มความเห็น

LOGIN ครั้งถัดไป
ใช้ PIN 4 หลัก 

แทนการกรอก username และ password



‣ดาวน์โหลด Application ลงในมือถือ 

‣App Store / Play Store 

‣Login ด้วย username และ password ที่ได้รับ 
‣ตั้ง PIN 4 หลัก 

‣ปิด Application และเปิดใหม่ 

‣Login ด้วย PIN

แบบฝึกหัด



ค้นหาจุดบุกรุก
LOGIN + PIN แก้ไขข้อมูลดูรายละเอียด เพิ่มความเห็น

กดเพื่อแสดงเมนู 

กล่องข้อความค้นหาและตัวกรอง 

แท็บงาน 

กดเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น “กําลัง

ดําเนินการ” 

ดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ในเครื่อง 

แสดงเส้นทางไปจุดบุกรุก

4

6
5

1

3
2

1

3
2

4
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5



ดูรายละเอียด
ค้นหาจุดบุกรุก แก้ไขข้อมูลLOGIN + PIN เพิ่มความเห็น



‣การใช้งาน Mobile Application เบื้องต้น 
‣ดูงานรอดําเนินการ 

‣กดดูแผนที่แสดงตําแหน่งจุดบุกรุก 

‣กด “กําลังดําเนินการ” เพื่อรับทราบงาน 
‣กด “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียด

สาธิต





แก้ไขข้อมูล
ค้นหาจุดบุกรุกLOGIN + PIN ดูรายละเอียด เพิ่มความเห็น

กดเพื่อแก้ไขข้อมูล 

กดเพื่อบันทึกข้อมูล 

กดเพื่อย้อนกลับไป
หน้าจอก่อนหน้า

1
2
3

1
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เพิ่มความคิดเห็น
ค้นหาจุดบุกรุก แก้ไขข้อมูลดูรายละเอียดLOGIN + PIN

กดเพื่อแนบรูปถ่าย 

กล่องความคิดเห็น 

กดเพื่อส่งความคิดเห็น

1

3

2

1 3
2



‣เลือกงานในแท็บ “รอดําเนินการ” 

‣กดดูรายละเอียด 
‣กรอกความเห็น แนบรูป และ “ส่งความเห็น” 

‣กด "Edit" เพื่อแก้ไขข้อมูล 

‣กด "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

สาธิต





Q&A



THANK YOU
ขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน


