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สารบัญ 
 

หนา 

สารบัญ  

สารบัญรูปภาพ  

การเขาสูระบบเพื่อนาํเขารายงาน ๑ 

การแปลงไฟลจากโปรแกรม MS PowerPoint Excel และ Word ใหเปนไฟล PDF ๖ 

1.  การแปลงไฟลจากโปรแกรม MS PowerPoint ใหเปนไฟล PDF ๖ 

2.  การแปลงไฟลจากโปรแกรม MS EXCEL ใหเปนไฟล PDF ๙ 

3.  การแปลงไฟลจากโปรแกรม MS Word ใหเปนไฟล PDF ๑๖ 

การแยกเอกสารบางหนาในไฟล PDF ออกมาสรางเปนไฟลใหมตามที่ตองการ ๑๙ 

ข้ันตอนการนําเขารายงาน ๒๔ 

1.  การนําเขารายงานศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ๒๔ 

2. การนําเขารายงานการสนับสนุนน้ําในพื้นที่แปลงใหญ ๓๓ 

3.  การนําเขารายงานแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Zoning by Agri-Map ๔๔ 

4.  การนําเขารายงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน ๕๒ 

5. การนําเขารายงานโครงการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๖๒ 

คําแนะนําในการอัพโหลด ๗๑ 

 



 
 

สารบัญรูปภาพ 

หนา 

รูปที่ ๑ แสดงหนาเว็บไซตกรมชลประทาน ๑ 

รูปที่ ๒ แสดงการเขาสูเว็บไซตสํานักติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑ 

รูปที่ ๓ แสดงหนาเว็บไซตสํานักติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒ 

รูปที่ ๔ แสดงเมนูที่ตองมีการนําเขาขอมูล ๒ 

รูปที่ ๕ แสดงการเขาสูระบบเพ่ือนําเขาขอมูล ๓ 

รูปที่ ๖ แสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย ๓ 

รูปที่ ๗ แสดงหนาเว็บเพจระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย หลังจากเขาสูระบบเรียบรอยแลว ๔ 

รูปที่ ๘ แสดงเมนูของผูใชงานระบบ ๔ 

รูปที่ ๙ แสดงหัวขอแกไขขอมูลผูใชงานระบบ ๔ 

รูปที่ ๑๐ แสดงเมนูของผูใชงานระบบ ๕ 

รูปที่ ๑๑ แสดงไฟล PPT หรือ PPTX ที่ตองการแปลงเปน PDF ๖ 

รูปที่ ๑๒ แสดงไฟล PPT ที่เปดขึ้นมา ๖ 

รูปที่ ๑๓ แสดงเมนูของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๗ 

รูปที่ ๑๔ แสดงการเลือกเมนูในการบันทึกไฟล ๗ 

รูปที่ ๑๕ แสดงการบันทึกไฟล PDF ในโฟลเดอรที่ตองการ ๘ 

รูปที่ ๑๖ แสดงไดอะล็อกบ็อกซ Adobe PDFMaker ๘ 

รูปที่ ๑๗ แสดงไดอะล็อกบ็อกซ Publishing… ๘ 

รูปที่ ๑๘ แสดงไฟลที่แปลงเปนนามสกุล PDF เปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat ๙ 

รูปที่ ๑๙ แสดงไฟล XLS หรือ XLSX ที่ตองการแปลงเปน PDF ๙ 

รูปที่ ๒๐ แสดงไฟล XLSX ที่เปดข้ึนมา ๑๐ 

รูปที่ ๒๑ แสดงเมนูของโปรแกรม Microsoft Excel ๑๐ 

รูปที่ ๒๒ แสดงการเลือกเมนู “Print” ๑๑ 

รูปที่ ๒๓ แสดงการเลือก Layout ของหนากระดาษ ๑๒ 

รูปที่ ๒๔ แสดงหนาตาง Page Setup ๑๓ 

รูปที่ ๒๖ แสดงการเลือกขนาดของกระดาษ ๑๓ 

รูปที่ ๒๖ แสดง log file แจงข้ึนมาวาเกิด Error ไมสามารถ Print ไฟลที่ตองการได ๑๔ 

รูปที่ ๒๗ แสดง Printer ที่ถูกเลือกไว ๑๔ 

รูปที่ ๒๘ แสดงหนาตาง Adobe PDF Document Properties ๑๔ 

รูปที่ ๒๙ แสดงการบันทึกไฟล PDF ในโฟลเดอรที่ตองการ ๑๕ 

รูปที่ ๓๐ แสดงไฟลที่แปลงเปนนามสกุล PDF เปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat ๑๕ 



 
 

รูปที่ ๓๑ แสดงไฟล DOC หรือ DOCX ที่ตองการแปลงเปน PDF ๑๖ 

รูปที่ ๓๒ แสดงไฟล DOC หรือ DOCX ที่เปดข้ึนมา ๑๖ 

รูปที่ ๓๓ แสดงเมนูของโปรแกรม Microsoft Excel ๑๗ 

รูปที่ ๓๔ แสดงเมนูของโปรแกรม Microsoft Excel ๑๗ 

รูปที่ ๓๕ แสดงการบันทึกไฟล PDF ในโฟลเดอรที่ตองการ ๑๘ 

รูปที่ ๓๖ แสดงไฟลที่แปลงเปนนามสกุล PDF เปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat ๑๘ 

รูปที่ ๓๗ แสดงไฟลเอกสารนามสกุล PDF ที่ตองการแยกบางหนาออกมา ๑๙ 

รูปที่ ๓๘ แสดงการเลือกหนาเอกสารท่ีตองการแยก ๒๐ 

รูปที่ ๓๙ แสดงการเรียก Page Thumbnails ขึ้นมาแสดง ๒๐ 

รูปที่ ๔๐ แสดงหนาเอกสารท่ีแยกออกมาแลว ๒๑ 

รูปที่ ๔๑ แสดงการเลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟล ๒๑ 

รูปที่ ๔๒ แสดงการบันทึกไฟลในโฟลเดอร ๒๒ 

รูปที่ ๔๓ แสดงการเลือกเมนูในการแปลงหนาเอกสารเปนไฟลรูปภาพ ๒๒ 

รูปที่ ๔๔ แสดงการบันทึกไฟลในโฟลเดอร ๒๓ 

รูปที่ ๔๕ แสดงไดอะล็อกบ็อกซขึ้นมาถามวาตองการ Save หนาเอกสารที่แยกออกมาเปนไฟล PDF หรือไม ๒๓ 

รูปที่ ๔๖ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              

หัวขอศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ๒๔ 

รูปที่ ๔๗ แสดงหัวขอตารางความกาวหนาในการดําเนินงาน ๒๔ 

รูปที่ ๔๘ แสดงการเลือกเดือน ๒๕ 

รูปที่ ๔๙ แสดงการเลือกป ๒๕ 

รูปที่ ๕๐ แสดงวิธีอัพโหลดไฟล PDF หัวขอตารางความกาวหนาในการดําเนินงาน ๒๕ 

รูปที่ ๕๑ แสดงการเลือกไฟล PDF ความกาวหนาในการดําเนินงาน ที่ตองการอัพโหลด ๒๖ 

รูปที่ ๕๒ ตัวอยางไฟล PDF ที่นํามาอัพโหลดในหัวขอ ตารางความกาวหนาในการดําเนินงาน ๒๖ 

รูปที่ ๕๓ แสดงวิธีอัพโหลดไฟล EXCEL ๒๗ 

รูปที่ ๕๔ แสดงการเลือกไฟล EXCEL ความกาวหนาในการดําเนินงาน ที่ตองการอัพโหลด ๒๗ 

รูปที่ ๓๗ ตัวอยางไฟล EXCEL ที่นํามาอัพโหลดในหัวขอ ตารางความกาวหนาในการดําเนินงาน ๒๘ 

รูปที่ ๓๘ แสดงหัวขอคณะทํางาน ๒๘ 

รูปที่ ๕๗ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 

Single Command (SC) ของจังหวัด ๒๙ 

รูปที่ ๕๘ ตัวอยางไฟลขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน Single Command ของจังหวัด                    

ในหัวของาน ศพก. ๒๙ 

รูปที่ ๕๙ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป. ๓๐ 

รูปที่ ๖๐ แสดงหัวขอภาพขาว ๓๐ 



 
 

รูปที่ ๖๑ แสดงการเลือกหัวของาน ศพก. เดือน และปพ.ศ. ๓๐ 

รูปที่ ๖๒ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน ศพก. ๓๑ 

รูปที่ ๖๓ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ ๓๑ 

รูปที่ ๖๔ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 ๓๒ 

รูปที่ ๖๕ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 2 ในหัวขอ “ศพก.” ๓๒ 

รูปที่ ๖๖ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              

หัวขอการสนับสนุนน้ําในพ้ืนที่แปลงใหญ ๓๓ 

รูปที่ ๖๗ แสดงหัวขอสรุปพื้นที่และสินคา ๓๓ 

รูปที่ ๖๘ แสดงการเลือก เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล PDF สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา ๓๓ 

รูปที่ ๖๙ แสดงการเลือกไฟล PDF สรุปขอมูลพ้ืนท่ีและสินคา ที่ตองการอัพโหลด ๓๔ 

รูปที่ ๗๐ ตัวอยางไฟล PDF สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา ๓๔ 

รูปที่ ๗๑ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา ๓๕ 

รูปที่ ๗๒ แสดงการเลือกไฟล EXCEL สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา ที่ตองการอัพโหลด ๓๕ 

รูปที่ ๗๓ ตัวอยางไฟล EXCEL สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา ๓๖ 

รูปที่ ๗๔ แสดงหัวขอ แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ ๓๖ 

รูปที่ ๗๕ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดของไฟล PDF แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ ๓๗ 

รูปที่ ๗๖ แสดงการเลือกไฟล PDF แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ ที่ตองการอัพโหลด ๓๗ 

รูปที่ ๗๗ แสดงการเลือกไฟล PDF แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ ๓๘ 

รูปที่ ๗๘ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ ๓๘ 

รูปที่ ๗๙ แสดงการเลือกไฟล EXCEL แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ ๓๙ 

รูปที่ ๘๐ ตัวอยางไฟล EXCEL แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ ๓๙ 

รูปที่ ๘๑ แสดงหัวขอคณะทํางาน ๔๐ 

รูปที่ ๘๒ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับ       

คณะทํางาน Single Command (SC) ของจังหวัด ๔๐ 

รูปที่ ๘๓ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป. ๔๐ 

รูปที่ ๘๔ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลคณะทํางาน สชป. ๔๑ 

รูปที่ ๘๕ แสดงหัวขอภาพขาว ๔๑ 

รูปที่ ๘๖ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน และปพ.ศ. ๔๒ 

รูปที่ ๘๗ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน “แปลงใหญ” ๔๒ 

รูปที่ ๘๘ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ ๔๓ 

รูปที่ ๘๙ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 ๔๓ 

รูปที่ ๙๐ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 2 ในหัวขอ “แปลงใหญ” ๔๔ 



 
 

รูปที่ ๙๑ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              

หัวขอแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาจัดการเชิงรุก Zoning by Agri-Map ๔๔ 

รูปที่ ๙๒ แสดงหัวขอ การใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ ๔๕ 

รูปที่ ๙๓ แสดงการเลือก เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารโครงการเชิงรุก     

รายปงบประมาณ ๔๕ 

รูปที่ ๙๔ แสดงการเลือกไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ ๔๕ 

รูปที่ ๙๕ ตัวอยางไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ ๔๖ 

รูปที่ ๙๖ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL การใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารโครงการเชิงรุก       

รายปงบประมาณ ๔๖ 

รูปที่ ๙๗ แสดงการเลือกไฟล EXCEL การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ          

ที่ตองการอัพโหลด ๔๗ 

รูปที่ ๙๘ ตัวอยางไฟล EXCEL การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ ๔๗ 

รูปที่ ๙๙ แสดงหัวขอคณะทํางาน ๔๘ 

รูปที่ ๑๐๐ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 

Single Command (SC) ของจังหวัด ๔๘ 

รูปที่ ๑๐๑ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป. ๔๘ 

รูปที่ ๑๐๒ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลคณะทํางาน สชป. ๔๙ 

รูปที่ ๑๐๓ แสดงหัวขอภาพขาว ๔๙ 

รูปที่ ๑๐๔ แสดงการเลือกหัวของาน “Agri-Map” เดือน และปพ.ศ. ๕๐ 

รูปที่ ๑๐๕ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาจัดการเชิงรุก Zoning by Agri-Map

 ๕๐ 

รูปที่ ๑๐๖ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ ๕๑ 

รูปที่ ๑๑๐ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 ๕๑ 

รูปที่ ๑๐๘ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 2 ในหัวขอ “ZONING BY AGRI-MAP” ๕๒ 

รูปที่ ๑๐๙ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              

หัวขอโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน ๕๒ 

รูปที่ ๑๑๐ แสดงหัวขอ ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ ๕๓ 

รูปที่ ๑๑๑ แสดงการเลือก เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล PDF ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ ๕๓ 

รูปที่ ๑๑๒ แสดงการเลือกไฟล PDF ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ ที่ตองการอัพโหลด ๕๓ 

รูปที่ ๑๑๓ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ ๕๔ 

รูปที่ ๑๑๔ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL ขอมูลเกษตรกรท่ีรวมโครงการ ๕๔ 

รูปที่ ๑๑๕ แสดงการเลือกไฟล EXCEL ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ ที่ตองการอัพโหลด ๕๕ 

รูปที่ ๑๑๖ ตัวอยางไฟล EXCEL ขอมูลเกษตรกรท่ีรวมโครงการ ๕๕ 



 
 

รูปที่ ๑๑๗ แสดงหัวขอ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม ๕๖ 

รูปที่ ๑๑๘ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดของไฟล PDF รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม

 ๕๖ 

รูปที่ ๑๑๙ แสดงการเลือกไฟล PDF รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม ที่ตองการอัพโหลด

 ๕๖ 

รูปที่ ๑๒๐ แสดงตัวอยางไฟล PDF รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม ๕๗ 

รูปที่ ๑๒๑ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม

 ๕๗ 

รูปที่ ๑๒๒ แสดงหัวขอคณะทํางาน ๕๘ 

รูปที่ ๑๒๓ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 

Single Command (SC) ของจังหวัด ๕๘ 

รูปที่ ๑๒๔ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป. ๕๘ 

รูปที่ ๑๒๕ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลคณะทํางาน สชป. ๕๙ 

รูปที่ ๑๒๖ แสดงหัวขอภาพขาว ๕๙ 

รูปที่ ๑๒๗ แสดงการเลือกหัวของาน “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม” เดือน และปพ.ศ. ๖๐ 

รูปที่ ๑๒๘ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม” ๖๐ 

รูปที่ ๑๒๙ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ ๖๑ 

รูปที่ ๑๓๐ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 8 ๖๑ 

รูปที่ ๑๓๑ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 8 ในหัวขอ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม” ๖๒ 

รูปที่ ๑๓๒ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              

หัวขอ โครงการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๖๒ 

รูปที่ ๑๓๓ แสดงหัวขอ รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณ ๖๓ 

รูปที่ ๑๓๔ แสดงการเลือก เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล PDF รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณ ๖๓ 

รูปที่ ๑๔๑ แสดงการเลือกไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ ๖๓ 

รูปที่ ๑๓๖ ตัวอยางไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ ๖๔ 

รูปที่ ๑๓๗ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณ ๖๔ 

รูปที่ ๑๓๘ แสดงการเลือกไฟล EXCEL รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณราย ที่ตองการอัพโหลด ๖๕ 

รูปที่ ๑๓๙ ตัวอยางไฟล EXCEL การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ ๖๕ 

รูปที่ ๑๔๐ แสดงหัวขอคณะทํางาน ๖๖ 

รูปที่ ๑๔๗ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 

Single Command (SC) ของจังหวัด ๖๖ 

รูปที่ ๑๔๒ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป. ๖๖ 

รูปที่ ๑๔๓ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลคณะทํางาน สชป. ๖๗ 



 
 

รูปที่ ๑๔๔ แสดงหัวขอภาพขาว ๖๗ 

รูปที่ ๑๔๕ แสดงการเลือกหัวของาน “Agri-Map” เดือน และปพ.ศ. ๖๘ 

รูปที่ ๑๔๖ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน โครงการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่การเกษตรในเขต

ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๖๘ 

รูปที่ ๑๔๗ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ ๖๙ 

รูปที่ ๑๔๘ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 8 ๖๙ 

รูปที่ ๑๔๙ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 8 ในหัวขอ “สนับสนุนน้ําในพื้นที่ ส.ป.ก.” ๗๐ 

รูปที่ ๑๕๐ แสดง Pop-up Clear browsing data ๗๑ 

รูปที่ ๑๕๑ แสดง Pop-up Clear Recent data ๗๒ 

รูปที่ ๑๕๒ แสดง Clear browsing data ๗๓ 

  



๑ 

การเขาสูระบบเพื่อนําเขารายงาน 

 

1.  เขาเว็บไซต http://www.rid.go.th/2009/ 

 

รูปที่ ๑ แสดงหนาเว็บไซตกรมชลประทาน 

2.  คลิกที่ Banner สํานักติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ            

(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒ แสดงการเขาสูเว็บไซตสํานักติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

http://gisdata.rid.go.th/moacpol/index.php 



๒ 

3.  เขาสูเว็บไซต http://gisdata.rid.go.th/moacpol/index.php  

 

รูปที่ ๓ แสดงหนาเว็บไซตสํานักติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4.  เมนูเก่ียวของกับงานของสํานักชลประทาน มี 6 เมนู ดังนี้  

4.1  ศพก.  

4.2  แปลงใหญ 

4.3  Zoning by Agri-Map 

4.4  เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน 

4.5  จัดหาที่ดินทํากิน (ส.ป.ก. ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.) 

4.6  ระบบสงน้ํา/กระจายน้ํา 

 

 

 

 

                                   

                                                    รูปที่ ๔ แสดงเมนูที่ตองมีการนําเขาขอมูล 



๓ 

5.  การอัพเดตขอมูลใน 6 เมนูขางตน ตองเขาสูระบบกอน โดยคลิกลิงค “เขาสูระบบ” ในหนาแรกของ

เว็บไซตสํานักติดตามงานตามนโยบาย ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕ แสดงการเขาสูระบบเพ่ือนําเขาขอมูล 

6.  เขาสูระบบดวย User และ Password ตามที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจงใหกับสํานักงานชลประทาน

ที่ 1-17 

 

รูปที่ ๖ แสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย 

 

 

 

 

 

เข้าสูร่ะบบ เพอืนําเข้าข้อมลู 



๔ 

7.  เขาสูหนาเว็บเพจระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย หลังจากเขาสูระบบเรียบรอยแลว 

 

รูปที่ ๗ แสดงหนาเว็บเพจระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย หลังจากเขาสูระบบเรียบรอยแลว 

8.  ถาผูใชงานตองการเปลี่ยนรหัสผานใหคลิกที่ชื่อผูใชงานในที่นี้คือ “สํานักชลประทานที่ 2” แลวคลิก 

“ขอมูลผูใชงาน” 

 

รูปที่ ๘ แสดงเมนูของผูใชงานระบบ 

9.  จะแสดงหัวขอ “แกไขขอมูลผูใชงานระบบ” ใหพิมพรหัสผานใหมที่ตองการ แลวคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๙ แสดงหัวขอแกไขขอมูลผูใชงานระบบ 



๕ 

10.  เม่ือตองการออกจากระบบใหคลิก ที่ชื่อผูใชงานในที่นี้คือ “สํานักชลประทานที่ 2” แลวคลิก “ออกจาก

ระบบ” 

 

รูปที่ ๑๐ แสดงเมนูของผูใชงานระบบ  

  



๖ 

การแปลงไฟลจากโปรแกรม MS PowerPoint Excel และ Word ใหเปนไฟล PDF  
 

1. การแปลงไฟลจากโปรแกรม MS PowerPoint ใหเปนไฟล PDF 

1.1  เปดโฟลเดอรที่เก็บไฟล PPT หรือ PPTX ที่ตองการแปลงเปนไฟล PDF 

 

รูปที่ ๑๑ แสดงไฟล PPT หรือ PPTX ที่ตองการแปลงเปน PDF 

1.2  เม่ือเปดไฟลที่ตองการแปลงขึ้นมา แลวมีแถบ PROTECTED VIEW  ดังรูปที่ 43 ใหคลิก 

“Enable Editing” เพ่ือใหสามารถแกไขไฟลได 

 

รูปที่ ๑๒ แสดงไฟล PPT ที่เปดข้ึนมา 



๗ 

1.3 คลิกเมนู “File”  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓ แสดงเมนูของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

1.4 คลิกเมนู “Save As Adobe PDF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๔ แสดงการเลือกเมนูในการบันทึกไฟล 

 

 

 

 

 



๘ 

1.5 เลือกโฟลเดอรที่ตองการเก็บไฟล PDF แลวคลิก “Save” 

 

รูปที่ ๑๕ แสดงการบันทึกไฟล PDF ในโฟลเดอรที่ตองการ 

1.6 จะมีไดอะล็อกบ็อกซ Adobe PDFMaker ในกรณีที่ไฟล PPT หรือ PPTX นั้นมี speaker note 

หรือ text annotations ใหคลิก “No” 

 

รูปที่ ๑๖ แสดงไดอะล็อกบ็อกซ Adobe PDFMaker 

1.7 ไดอะล็อกบ็อกซ Publishing… แสดงสถานะในระหวางการแปลงไฟล รอจนกวาหนาตาง

โปรแกรม Adobe Acrobat จะแสดงข้ึนมา 

 

รูปที่ ๑๗ แสดงไดอะล็อกบ็อกซ Publishing… 

 

 

 



๙ 

1.8 หลังจาก Publish เรียบรอยแลว หนาตางโปรแกรม Adobe Acrobat จะแสดงข้ึนมา 

 

รูปที่ ๑๘ แสดงไฟลที่แปลงเปนนามสกุล PDF เปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat 

2. การแปลงไฟลจากโปรแกรม MS EXCEL ใหเปนไฟล PDF 

2.1 เปดโฟลเดอรที่เก็บไฟล XLS หรือ XLSX ที่ตองการแปลงเปนไฟล PDF 

 

รูปที่ ๑๙ แสดงไฟล XLS หรือ XLSX ที่ตองการแปลงเปน PDF 

 

 



๑๐ 

 

รูปที่ ๒๐ แสดงไฟล XLSX ที่เปดข้ึนมา 

2.2 คลิกเมนู “File”  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑ แสดงเมนูของโปรแกรม Microsoft Excel 

 



๑๑ 

2.3 คลิกเมนู “Print” แลวคลิกปุม             เลือก Printer เปน Adobe PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๒ แสดงการเลือกเมนู “Print” 
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๑๒ 

2.4 เลือก Layout ของหนากระดาษ เปนแนวนอน (Landscape Orientation) หรือแนวตั้ง 

(Portrait Orientation) .ใหเหมาะสมกับรูปแบบของขอมูลใน Sheet อาจมีการปรับหนากระดาษ

เพ่ิมเติมใหดูสละสลวยโดยคลิก “Page Setup” 

 

รูปที่ ๒๓ แสดงการเลือก Layout ของหนากระดาษ 
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๑๓ 

2.5 หนาตาง Page Setup จะแสดงขึ้นมา ไปที่แท็บ Margin ในที่นี่จะตั้งคาตางๆ ตามรูปที่ 25 แลว

คลิก “OK” 

 

รูปที่ ๒๔ แสดงหนาตาง Page Setup 

2.6 กลับมาที่หนา Print เลือกขนาดของกระดาษเปน A4 แลวคลิกปุม              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๕ แสดงการเลือกขนาดของกระดาษ 



๑๔ 

2.7 ในกรณีที่ Print ไฟลแลวเกิด Error ดังภาพที่ 26 ใหคลิก Printer Properties (ดูรูปที่ 27) 

 

รูปที่ ๒๖ แสดง log file แจงข้ึนมาวาเกิด Error ไมสามารถ Print ไฟลที่ตองการได 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๗ แสดง Printer ที่ถูกเลือกไว 

2.8 หนาตาง Adobe PDF Document Properties จะแสดงข้ึนมา ใหติ๊กเอาเครื่องหมาย ที่

หัวขอ Rely on system fonts only; do not use document fonts ออก แลวคลิกปุม “OK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๘ แสดงหนาตาง Adobe PDF Document Properties 



๑๕ 

2.9 เลือกโฟลเดอรที่ตองการเก็บไฟล PDF แลวคลิก “Save” 

 

รูปที่ ๒๙ แสดงการบันทึกไฟล PDF ในโฟลเดอรที่ตองการ 

 

รูปที่ ๓๐ แสดงไฟลที่แปลงเปนนามสกุล PDF เปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat 



๑๖ 

3. การแปลงไฟลจากโปรแกรม MS Word ใหเปนไฟล PDF 

3.1  เปดโฟลเดอรที่เก็บไฟล DOC หรือ DOCX ที่ตองการแปลงเปนไฟล PDF 

 

รูปที่ ๓๑ แสดงไฟล DOC หรือ DOCX ที่ตองการแปลงเปน PDF 

 

รูปที่ ๓๒ แสดงไฟล DOC หรือ DOCX ที่เปดข้ึนมา 



๑๗ 

 

3.2  คลิกเมนู “File”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๓ แสดงเมนูของโปรแกรม Microsoft Excel 

3.3 คลิกเมนู “Save as Adobe PDF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๔ แสดงเมนูของโปรแกรม Microsoft Excel 

 



๑๘ 

 

3.4 เลือกโฟลเดอรที่ตองการเก็บไฟล PDF แลวคลิก “Save” 

 

รูปที่ ๓๕ แสดงการบันทึกไฟล PDF ในโฟลเดอรที่ตองการ 

 

รูปที่ ๓๖ แสดงไฟลที่แปลงเปนนามสกุล PDF เปดดวยโปรแกรม Adobe Acrobat 

  



๑๙ 

การแยกเอกสารบางหนาในไฟล PDF ออกมาสรางเปนไฟลใหมตามที่ตองการ 
 

 โปรแกรมที่ใชในการแยกเอกสารในไฟล PDF ตามคูมือเลมนี้ คือโปรแกรม Adobe Acrobat DC ซึ่งเปน

เวอรลาสุด สําหรับผูที่ใชเวอรชั่นที่เกากวาก็สามารถใชไดเชนเดียว เพียงแตหนาตาของโปรแกรมเมนูอาจจะมีความ

แตกตางไปบาง 

1.  เปดเอกสารนามสกุล PDF ที่ตองการแยกบางหนาออกมา ในที่นี่คือเอกสาร “ความกาวหนางานตาม

นโยบาย รมว.กษ. 15 มี.ค. 60 

 

รูปที่ ๓๗ แสดงไฟลเอกสารนามสกุล PDF ที่ตองการแยกบางหนาออกมา 

2.  คลิกเลือกหนาที่ตองการแยกในที่นี้คือหนาที่ 4 ที่แสดงใน Page Thumbnails จากนั้นคลิกขวา แลวเลือก 
“Extract Pages…” ในกรณีที่ Page Thumbnails ไมแสดง ใหไปที่เมนู View -> Show/Hide -> 
Navigation Panes -> Page Thumbnails (ดูรูปที่ 21) 



๒๐ 

 

รูปที่ ๓๘ แสดงการเลือกหนาเอกสารท่ีตองการแยก 

 

รูปที่ ๓๙ แสดงการเรียก Page Thumbnails ขึ้นมาแสดง 

3.  หนาตางโปรแกรม Adobe Acrobat แสดงหนาเอกสารที่แยกไว จากนั้นคลิกเมนู “File” แลวไป “Save 
As” 



๒๑ 

 

รูปที่ ๔๐ แสดงหนาเอกสารท่ีแยกออกมาแลว 

4.  หนาตาง Save As PDF จะแสดงข้ึนมา เราสามารถเลือก Save ไฟลในโฟลเดอรที่เก็บเอกสารตนฉบับ 
หรือ Save ในโฟลเดอรอ่ืนๆ ตามตองการ 

 

รูปที่ ๔๑ แสดงการเลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟล 

 



๒๒ 

5.  ตั้งชื่อไฟลตามตองการ แลวคลิก “Save” 

 

รูปที่ ๔๒ แสดงการบันทึกไฟลในโฟลเดอร 

6.  ในกรณีที่ตองการบันทึกหนาเอกสารท่ีแยกออกมาเปนไฟลรูปภาพ ใหไปที่เมนู File -> Export To -> 
Image -> PNG หรือ JPEG 

 

รูปที่ ๔๓ แสดงการเลือกเมนูในการแปลงหนาเอกสารเปนไฟลรูปภาพ  

 



๒๓ 

7.  เลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟล แลวตั้งชื่อไฟลตามตองการ จากนั้นคลิก “Save” 

 

รูปที่ ๔๔ แสดงการบันทึกไฟลในโฟลเดอร 

8. เมื่อเราปดโปรแกรม Adobe Acrobat จะมีไดอะล็อกบ็อกซข้ึนมาถามวาตองการ Save หนาเอกสารที่

แยกออกมาเปนไฟล PDF หรือไม ในที่นี้จะไม Save หนานี้เปนไฟล PDF ใหคลิก “No” 

 

รูปที่ ๔๕ แสดงไดอะล็อกบ็อกซขึ้นมาถามวาตองการ Save หนาเอกสารที่แยกออกมาเปนไฟล PDF หรือไม 

  



๒๔ 

ข้ันตอนการนําเขารายงาน 
 

เมื่อนําเขาสูระบบเรียบรอยแลว หนาจอแสดงเมนูทางซายมือ ซึ่งเปนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)   

1.  การนําเขารายงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
 

 

รูปที่ ๔๖ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              
หัวขอศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

1.1  ความกาวหนาในการดําเนินงาน  

 

 รูปที่ ๔๗ แสดงหัวขอตารางความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

 

 

 



๒๕ 

๑.๑.๑ เลอืกเดือนและปที่ตองการ ดังรูปที่ 48 และ 49 

 

รูปที่ ๔๘ แสดงการเลือกเดือน 

 

รูปที่ ๔๙ แสดงการเลือกป 

๑.๑.๒ การอัพโหลดไฟล PDF ใหคลิกปุม “Choose File” แลวเลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด ดู

ตัวอยางไฟลจากรูปที่ 52 จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๕๐ แสดงวิธีอัพโหลดไฟล PDF หัวขอตารางความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 

 



๒๖ 

 

รูปที่ ๕๑ แสดงการเลือกไฟล PDF ความกาวหนาในการดําเนินงาน ที่ตองการอัพโหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕๒ ตัวอยางไฟล PDF ที่นํามาอัพโหลดในหัวขอ ตารางความกาวหนาในการดําเนินงาน 

 



๒๗ 

๑.๑.3 การอัพโหลดไฟล EXCEL ใหคลิกปุม “Choose File” แลวเลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด 

ดูตัวอยางไฟลจากรูปที่ 37 จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๕๓ แสดงวิธีอัพโหลดไฟล EXCEL 

 

รูปที่ ๕๔ แสดงการเลือกไฟล EXCEL ความกาวหนาในการดําเนินงาน ที่ตองการอัพโหลด 



๒๘ 

 

รูปที่ ๕๕ ตัวอยางไฟล EXCEL ที่นํามาอัพโหลดในหัวขอ ตารางความกาวหนาในการดําเนินงาน 

1.2  คณะทํางาน 

 

รูปที่ ๕๖ แสดงหัวขอคณะทํางาน 

 

 

 

 



๒๙ 

1.2.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ ศพก. แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ ตามลําดับ จากนั้น

เลือกวาขอมูลที่ อัพโหลดเ ก่ียวของ กับการประสานงานรวมกับคณะทํางาน Single 

Command (SC) ของจังหวัด หรือคณะทํางานของ สชป. ดังรูปที่ 57 และ 59 

 

รูปที่ ๕๗ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 
Single Command (SC) ของจังหวัด 

 

รูปที่ ๕๘ ตัวอยางไฟลขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน Single Command ของจังหวัด                    
ในหัวของาน ศพก. 



๓๐ 

 

รูปที่ ๕๙ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป. 

1.3  ภาพขาว 

 

รูปที่ ๖๐ แสดงหัวขอภาพขาว 

1.3.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ ศพก. แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ ตามลําดับ จากนั้น

เลือกภาพขาวที่เปนไฟล PDF แลวคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๖๑ แสดงการเลือกหัวของาน ศพก. เดือน และปพ.ศ. 

 



๓๑ 

 

รูปที่ ๖๒ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน ศพก. 

1.4  การตรวจสอบไฟลท่ีอัพโหลดเรียบรอยแลว ใหเขาเว็บไซต 

http://doc.rid.go.th/main/new/map.php แลวคลิกที่ชื่อยอของสํานักงานชลประทานท่ี

ตองการตจรวจสอบขอมูล ในตัวอยางนี้ตองการตรวจสอบขอมูลของสํานักงานชลประทานท่ี 2 ถาไม

เห็นชื่อสํานักงานชลประทานที่ตองการดูขอมูลใหคลิก         เพ่ือขยายแผนที่ ถาตองการยอขนาด

แผนที่ใหคลิก  

 

รูปที่ ๖๓ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ 



๓๒ 

1.5  กลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 จะแสดงขึ้นมา พรอมกับหัวของานทั้ง 6 หัวขอ ดังรูปที่ 

47 

 

รูปที่ ๖๔ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 

1.6  คลิก “ศพก.” เพ่ือดูรายชื่อไฟลที่อัพโหลด ซึ่งจะม ี3 หัวขอยอย คือ คณะทํางาน, ความกาวหนาใน

การทํางาน และภาพขาว 

 

รูปที่ ๖๕ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 2 ในหัวขอ “ศพก.” 

 

 

 



๓๓ 

2.  การนําเขารายงานการสนับสนุนน้ําในพื้นที่แปลงใหญ 
 

 

รูปที่ ๖๖ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              
หัวขอการสนับสนุนน้ําในพ้ืนที่แปลงใหญ 

2.1  สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา 

 

รูปที่ ๖๗ แสดงหัวขอสรุปพื้นที่และสินคา 

๒.1.๑ เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล PDF จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๖๘ แสดงการเลือก เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล PDF สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา  



๓๔ 

 

รูปที่ ๖๙ แสดงการเลือกไฟล PDF สรุปขอมูลพ้ืนท่ีและสินคา ที่ตองการอัพโหลด 

 

 

รูปที่ ๗๐ ตัวอยางไฟล PDF สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

2.๑.2 เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล EXCEL จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง”ดูตัวอยางไฟลจากรูปที่ 73 จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๗๑ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา 

 

รูปที่ ๗๒ แสดงการเลือกไฟล EXCEL สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา ที่ตองการอัพโหลด 



๓๖ 

 

รูปที่ ๗๓ ตัวอยางไฟล EXCEL สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา 

2.2  แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ 

 

รูปที่ ๗๔ แสดงหัวขอ แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ 

 

 

 

 

 



๓๗ 

๒.๒.๑ เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล PDF จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๗๕ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดของไฟล PDF แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ 

 

รูปที่ ๗๖ แสดงการเลือกไฟล PDF แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ ที่ตองการอัพโหลด 

 



๓๘ 

 

รูปที่ ๗๗ แสดงการเลือกไฟล PDF แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ 

2.2.2 เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล EXCEL จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง”ดูตัวอยางไฟลจากรูปที่ 80 จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๗๘ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ 



๓๙ 

 

รูปที่ ๗๙ แสดงการเลือกไฟล EXCEL แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ 

 

 

รูปที่ ๘๐ ตัวอยางไฟล EXCEL แผน/ผลปฏิบัติงานรายปงบประมาณ 

 

 

 

 

 



๔๐ 

2.3  คณะทํางาน 

 

รูปที่ ๘๑ แสดงหัวขอคณะทํางาน 

2.3.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ แปลงใหญ แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ ตามลําดับ 

จากนั้นเลือกวาขอมูลที่อัพโหลดเกี่ยวของกับการประสานงานรวมกับคณะทํางาน Single 

Command (SC) ของจังหวัด หรือคณะทํางานของ สชป. ดังรูปที่ 82 และ 84 

 

รูปที่ ๘๒ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 
Single Command (SC) ของจังหวัด  

 

รูปที่ ๘๓ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป.  



๔๑ 

 

รูปที่ ๘๔ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลคณะทํางาน สชป. 

2.4  ภาพขาว 

 

รูปที่ ๘๕ แสดงหัวขอภาพขาว 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

2.4.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ แปลงใหญ แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ ตามลําดับ 

จากนั้นเลือกภาพขาวที่เปนไฟล PDF แลวคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๘๖ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน และปพ.ศ. 

 

 

รูปที่ ๘๗ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน “แปลงใหญ” 

 

 

 

 

 



๔๓ 

2.5  การตรวจสอบไฟลท่ีอัพโหลดเรียบรอยแลว ใหเขาเว็บไซต 

http://doc.rid.go.th/main/new/map.php แลวคลิกที่ชื่อยอของสํานักงานชลประทานท่ี

ตองการตจรวจสอบขอมูล ในตัวอยางนี้ตองการตรวจสอบขอมูลของสํานักงานชลประทานท่ี 2 ถาไม

เห็นชื่อสํานักงานชลประทานที่ตองการดูขอมูลใหคลิก         เพ่ือขยายแผนที่ ถาตองการยอขนาด

แผนที่ใหคลิก  

 

รูปที่ ๘๘ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ 

2.6 กลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 จะแสดงข้ึนมา พรอมกับหัวของานทั้ง 6 หัวขอ ดังรูปที่ 

47 

 

รูปที่ ๘๙ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 



๔๔ 

2.7  คลิก “แปลงใหญ” เพ่ือดูรายชื่อไฟลที่อัพโหลด  

 

รูปที่ ๙๐ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 2 ในหัวขอ “แปลงใหญ” 

3. การนําเขารายงานแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Zoning by Agri-Map 
 

 

รูปที่ ๙๑ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              
หัวขอแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาจัดการเชิงรุก Zoning by Agri-Map 

 

 



๔๕ 

3.1  สรุปขอมูลพื้นที่และสินคา 

 

รูปที่ ๙๒ แสดงหัวขอ การใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ 

3.1.๑ เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล PDF จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๙๓ แสดงการเลือก เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารโครงการเชิงรุก     
รายปงบประมาณ 

 

รูปที่ ๙๔ แสดงการเลือกไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ 

 



๔๖ 

 

รูปที่ ๙๕ ตัวอยางไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ 

2.๑.2 เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล EXCEL จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง”ดูตัวอยางไฟลจากรูปที่ 100 จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๙๖ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL การใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารโครงการเชิงรุก       
รายปงบประมาณ 

 

 



๔๗ 

 

รูปที่ ๙๗ แสดงการเลือกไฟล EXCEL การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ          
ที่ตองการอัพโหลด 

 

รูปที่ ๙๘ ตัวอยางไฟล EXCEL การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ 

 

 

 



๔๘ 

3.2  คณะทํางาน 

 

รูปที่ ๙๙ แสดงหัวขอคณะทํางาน 

3.2.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ Agri-Map แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ ตามลําดับ 

จากนั้นเลือกวาขอมูลที่อัพโหลดเกี่ยวของกับการประสานงานรวมกับคณะทํางาน Single 

Command (SC) ของจังหวัด หรือคณะทํางานของ สชป. ดังรูปที่ 100 และ 102 

 

รูปที่ ๑๐๐ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 
Single Command (SC) ของจังหวัด  

 

รูปที่ ๑๐๑ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป.  



๔๙ 

 

รูปที่ ๑๐๒ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลคณะทํางาน สชป. 

3.3  ภาพขาว 

 

รูปที่ ๑๐๓ แสดงหัวขอภาพขาว 

 

 



๕๐ 

3.3.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ แปลงใหญ แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ ตามลําดับ 

จากนั้นเลือกภาพขาวที่เปนไฟล PDF แลวคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๐๔ แสดงการเลือกหัวของาน “Agri-Map” เดือน และปพ.ศ.  

 

 

รูปที่ ๑๐๕ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาจัดการเชิงรุก Zoning by Agri-Map 

 

 

 

 

 



๕๑ 

3.4  การตรวจสอบไฟลท่ีอัพโหลดเรียบรอยแลว ใหเขาเว็บไซต 

http://doc.rid.go.th/main/new/map.php แลวคลิกที่ชื่อยอของสํานักงานชลประทานท่ี

ตองการตจรวจสอบขอมูล ในตัวอยางนี้ตองการตรวจสอบขอมูลของสํานักงานชลประทานท่ี 2 ถาไม

เห็นชื่อสํานักงานชลประทานที่ตองการดูขอมูลใหคลิก         เพ่ือขยายแผนที่ ถาตองการยอขนาด

แผนที่ใหคลิก  

 

รูปที่ ๑๐๖ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ 

3.5  กลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 จะแสดงขึ้นมา พรอมกับหัวของานทั้ง 6 หัวขอ ดังรูปที่ 

47 

 

รูปที่ ๑๐๗ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 2 



๕๒ 

3.6  คลิก “ZONING BY AGRI-MAP” เพื่อดูรายชื่อไฟลที่อัพโหลด  

 

รูปที่ ๑๐๘ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 2 ในหัวขอ “ZONING BY AGRI-MAP”  

4.  การนําเขารายงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน 
 

 

รูปที่ ๑๐๙ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              

หัวขอโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน 

 

 



๕๓ 

4.1  ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ 

 

รูปที่ ๑๑๐ แสดงหัวขอ ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ 

4.1.๑ เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล PDF จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๑๑ แสดงการเลือก เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล PDF ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ 

 

รูปที่ ๑๑๒ แสดงการเลือกไฟล PDF ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ ที่ตองการอัพโหลด 



๕๔ 

 

รูปที่ ๑๑๓ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ 

4.๑.2 เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล EXCEL จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง”ดูตัวอยางไฟลจากรูปที่ 116 จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๑๔ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL ขอมูลเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 



๕๕ 

 

รูปที่ ๑๑๕ แสดงการเลือกไฟล EXCEL ขอมูลเกษตรกรที่รวมโครงการ ที่ตองการอัพโหลด 

 

 

รูปที่ ๑๑๖ ตัวอยางไฟล EXCEL ขอมูลเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 

 

 

 

 



๕๖ 

4.2  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม 

 

รูปที่ ๑๑๗ แสดงหัวขอ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม 

4.๒.๑ เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล PDF จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๑๘ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดของไฟล PDF รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม 

 

รูปที่ ๑๑๙ แสดงการเลือกไฟล PDF รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม ที่ตองการอัพโหลด 



๕๗ 

 

รูปที่ ๑๒๐ แสดงตัวอยางไฟล PDF รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม 

4.2.2 เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล EXCEL จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๒๑ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL รายงานความกาวหนาการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

4.3  คณะทํางาน 

 

รูปที่ ๑๒๒ แสดงหัวขอคณะทํางาน 

4.3.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ แปลงใหญ แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ ตามลําดับ 

จากนั้นเลือกวาขอมูลที่อัพโหลดเกี่ยวของกับการประสานงานรวมกับคณะทํางาน Single 

Command (SC) ของจังหวัด หรือคณะทํางานของ สชป. ดังรูปที่ 123 และ 124 

 

รูปที่ ๑๒๓ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 
Single Command (SC) ของจังหวัด  

 

รูปที่ ๑๒๔ แสดงการเลือกหัวของาน “แปลงใหญ” เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป.  



๕๙ 

 

รูปที่ ๑๒๕ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลคณะทํางาน สชป. 

4.4  ภาพขาว 

 

รูปที่ ๑๒๖ แสดงหัวขอภาพขาว 

 

 

 

 



๖๐ 

4.4.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ เกษตรทฤษฎีใหม แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ 

ตามลําดับ จากนั้นเลือกภาพขาวที่เปนไฟล PDF แลวคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๒๗ แสดงการเลือกหัวของาน “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม” เดือน และปพ.ศ. 

 

รูปที่ ๑๒๘ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม” 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

4.5  การตรวจสอบไฟลท่ีอัพโหลดเรียบรอยแลว ใหเขาเว็บไซต 

http://doc.rid.go.th/main/new/map.php แลวคลิกที่ชื่อยอของสํานักงานชลประทานท่ี

ตองการตจรวจสอบขอมูล ในตัวอยางนี้ตองการตรวจสอบขอมูลของสํานักงานชลประทานท่ี 2 ถาไม

เห็นชื่อสํานักงานชลประทานที่ตองการดูขอมูลใหคลิก         เพ่ือขยายแผนที่ ถาตองการยอขนาด

แผนที่ใหคลิก  

 

รูปที่ ๑๒๙ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ 

4.6  กลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 8 จะแสดงขึ้นมา พรอมกับหัวของานทั้ง 6 หัวขอ ดังรูปที่ 

118 

 

รูปที่ ๑๓๐ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 8 



๖๒ 

4.7  คลิก “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม” เพ่ือดูรายชื่อไฟลที่อัพโหลด  

 

รูปที่ ๑๓๑ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 8 ในหัวขอ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม”  

5.  การนําเขารายงานโครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 
 

 

รูปที่ ๑๓๒ แสดงแสดงหนาเว็บไซตระบบอัพโหลดขอมูลรายงานติดตามนโยบาย                                              
หัวขอ โครงการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 

 

 



๖๓ 

5.1  รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณ 

 

รูปที่ ๑๓๓ แสดงหัวขอ รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณ 

5.1.๑ เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล PDF จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๓๔ แสดงการเลือก เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล PDF รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณ 

 

รูปที่ ๑๓๕ แสดงการเลือกไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ 



๖๔ 

 

รูปที่ ๑๓๖ ตัวอยางไฟล PDF การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ 

5.๑.2 เลอืกเดือน และปพ.ศ. และเลือกชนิดไฟล EXCEL จากนั้นคลิกปุม “Choose File” แลว

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด จากนั้นคลิก “ตกลง”ดูตัวอยางไฟลจากรูปที่ 139 จากนั้นคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๓๗ แสดงการ เดือน ปพ.ศ. และชนิดไฟล EXCEL รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณ 



๖๕ 

 

รูปที่ ๑๓๘ แสดงการเลือกไฟล EXCEL รายงานความกาวหนา รายปงบประมาณราย ที่ตองการอัพโหลด 

 

 

รูปที่ ๑๓๙ ตัวอยางไฟล EXCEL การใชแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารโครงการเชิงรุก รายปงบประมาณ 

 

 

 

 

 



๖๖ 

5.2  คณะทํางาน 

 

รูปที่ ๑๔๐ แสดงหัวขอคณะทํางาน 

5.2.1  เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ Agri-Map แลวเลือก และปพ.ศ.ท่ีตองการ ตามลําดับ จากนั้น

เลือกวาขอมูลที่อัพโหลดเก่ียวของกับการประสานงานรวมกับคณะทํางาน Single Command 

(SC) ของจังหวัด หรือคณะทํางานของ สชป. ดังรูปที่ 141 และ 142 

 

รูปที่ ๑๔๑ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน ปพ.ศ. และขอมูลการประสานงานรวมกับคณะทํางาน                                 
Single Command (SC) ของจังหวัด  

 

รูปที่ ๑๔๒ แสดงการเลือกหัวของาน เดือน และปพ.ศ. และกลุมของคณะทํางานที่เปน สชป.  



๖๗ 

 

รูปที่ ๑๔๓ ตัวอยางไฟล PDF ขอมูลคณะทํางาน สชป. 

5.3  ภาพขาว 

 

รูปที่ ๑๔๔ แสดงหัวขอภาพขาว 

 

 

 

 

 



๖๘ 

5.3.1 เลือกหัวขอของงานในหัวขอนี้คือ แปลงใหญ แลวเลือก และปพ.ศ.ที่ตองการ ตามลําดับ 

จากนั้นเลือกภาพขาวที่เปนไฟล PDF แลวคลิก “ตกลง” 

 

รูปที่ ๑๔๕ แสดงการเลือกหัวของาน “Agri-Map” เดือน และปพ.ศ.  

 

 

รูปที่ ๑๔๖ แสดงตัวอยางภาพขาวของหัวของาน โครงการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่การเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 

 

 

 

 

 



๖๙ 

5.4  การตรวจสอบไฟลท่ีอัพโหลดเรียบรอยแลว ใหเขาเว็บไซต 

http://doc.rid.go.th/main/new/map.php แลวคลิกที่ชื่อยอของสํานักงานชลประทานท่ี

ตองการตจรวจสอบขอมูล ในตัวอยางนี้ตองการตรวจสอบขอมูลของสํานักงานชลประทานท่ี 2 ถาไม

เห็นชื่อสํานักงานชลประทานที่ตองการดูขอมูลใหคลิก         เพ่ือขยายแผนที่ ถาตองการยอขนาด

แผนที่ใหคลิก  

 

รูปที่ ๑๔๗ แสดงชื่อยอสํานักงานชลประทานบนแผนที่ 

5.5  กลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 8 จะแสดงขึ้นมา พรอมกับหัวของานทั้ง 6 หัวขอ ดังรูปที่ 

148 

 

รูปที่ ๑๔๘ แสดงกลองขอความของสํานักงานชลประทานที่ 8 

 



๗๐ 

5.6  คลิก “สนับสนุนน้ําในพื้นที่ ส.ป.ก.” เพ่ือดูรายชื่อไฟลที่อัพโหลด  

 

รูปที่ ๑๔๙ แสดงรายชื่อไฟลที่อัพโหลดของสํานักงานชลประทานที่ 8 ในหัวขอ “สนับสนุนน้ําในพื้นที่ ส.ป.ก.”  

  



๗๑ 

คําแนะนําในการอัพโหลด 
 

ในกรณีที่อัพโหลดขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อมาตรวจสอบบนหนาเว็บเพจปรากฎวาหนาเว็บไมมี

การเปลี่ยนแปลงใหแกไข ดังนี้ 

1. แกไขโดยการเปด Web browser ในหนาเว็บเพจที่ตองการตรวจสอบขอมูล แลวกดปุม Ctrl และ F5 

บนคียบอรดพรอมกัน เพื่อโหลดหนาเว็บไซตใหมอีกครั้ง โดยขอมูลเกาในตัว Browser ที่เรียกวา 

“แคช” (Cache) จะถูกลบไป 

2. แกไขโดยลบประวัติการเขาชมเว็บไซต 

2.1 สําหรับ Google Chrome 

2.1.1  กดปุม Ctrl + Shift + Delete  

2.1.2  Pop-up Clear browsing data จะแสดงขึ้นมา สามารถเลือกระยะเวลาในการลบประวัติ

การเขาชมเว็บไซตที่เก็บไว ไดแก the past hour (ชั่วโมงทีผ่านมา), the past day (วันที่

ผานมา), the past day (สัปดาหที่ผานมา), the last 4 weeks (4 สัปดาหที่ผานมา) และ 

the beginning of time(ตั้งแตเริ่มตน) โดยคาเริ่มตนจะเลือกมาให 4 ขอ หรือจะคลิกเลือก

ทุกหัวขอก็ได ดังรูปที่ 150 จากนั้นคลิกปุม “Clear browsing data” แลวกลับไปที่หนา

เว็บเพจแลวกด Ctrl + F5 อีกครั้ง 

 

รูปที่ ๑๕๐ แสดง Pop-up Clear browsing data 



๗๒ 

2.2 สําหรับ Mozilla Firefox 

2.2.1  กดปุม Ctrl + Shift + Delete  

2.2.2  Pop-up Clear Recent data จะแสดงขึ้นมา คลิก        เพ่ือดูหัวขอที่ตองการลางประวัติ 

โดยสามารถเลือกระยะเวลาในการลบประวัติการเขาชมเว็บไซตที่เก็บไวที่หัวขอ Time rang 

to clear ไดแก Last Hour (ชั่วโมงลาสุด), Last Two Hours (2 ชั่วโมงลาสุด), Last Four 

Hours (4 ชั่วโมงลาสุด), Today (วันนี้) และ Everything (ลางประวัติแตแตเริ่มตน) โดยคา

เริ่มตนจะเลือกมาให 5 ขอ หรือจะคลิกเลือกทุกหัวขอก็ได ดังรูปที่ 151 จากนั้นคลิกปุม 

“Clear Now” แลวกลับไปที่หนาเว็บเพจแลวกด Ctrl + F5 อีกครั้ง 

 

รูปที่ ๑๕๑ แสดง Pop-up Clear Recent data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

2.3 สําหรับ Microsoft Edge 

2.3.1  กดปุม Ctrl + Shift + Delete  

2.3.2  Clear Browsing data จะแสดงที่ดานขวา โดยสามารถหัวขอที่ตองการลบประวัติหรือคา

ตางๆ ได 7 หัวขอพ้ืนฐาน โดยคาเริ่มตนจะเลือกมาให 4 ขอ หรือจะเลือกทกุหัวขอก็ได (กด 

Show less จะมีใหเลือกอีก 7 หัวขอ ดูรูปที่ 152) จากนั้นคลิกปุม “Clear” หรือจะให 

Clear ขอมูลทุกครั้งที่ปด Web browser ให on ที่หัวขอ Always clear this when I 

close the browser แลวกลบัไปที่หนาเว็บเพจแลวกด Ctrl + F5 อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ ๑๕๒ แสดง Clear browsing data  

 

 

 

 


