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1) ข้อมูลการส ารวจ มีหน้าที่แสดงข้อมูลการส ารวจอุปกรณ์และสภาพทางกายภาพของสายทาง 
ในความควบคุมของแต่แขวงทางหลวงทั่วประเทศ/ส านักงานบ ารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

2) แผนที่ เป็นการแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของแผนที่ตามแต่ละหน่วยงาน 

3) รายงาน มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและออกเป็นรายงานสรุปผลเกี่ยวกับอุปกรณ์อ านวยความ 

ปลอดภัยบนทางหลวงและดัชนีความปลอดภัย 

4) กระดานสนทนา มีหน้าที่ส าหรับแลกเปลี่ยนบทสนทนา หรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ  

บริหารจัดการความปลอดภัยบนทางหลวง 

5) แจ้งเรื่องส าคัญ มีหน้าที่ในการแจ้งเรื่องส าคัญต่างๆ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพ่ือประกอบการแจ้ง 
 

ผู้ใช้งานระบบแต่ละรายต้องมีบัญชีผู้ใช้งานส าหรับเข้าระบบ โดยแต่ละบัญชีจะมีชื่อผู้ใช้ (Username)  
และรหัสผ่าน (Passwords) เพ่ือล็อกอินเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 1 
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1) ข้อมูลการส ารวจ - ส าหรับค้นหา ดูข้อมูลสายทาง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบข้อมูล 
 การส ารวจสภาพทางกายภาพ และอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยของแต่ละสายทาง 

2) แผนที่ - ค้นหาสายทางของแต่ละหน่วยงาน 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถติิ) 
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3) รายงาน - ส าหรับพิมพ์และเรียกดรูายงานอุปกรณ์ความปลอดภัยและดัชนีความปลอดภัย 
4) กระดานสนทนา - ส าหรับพูดคุยโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้งานภายในระบบ 
5) แจ้งเรื่องส าคัญ - แจ้งเรื่องส าคัญของระบบ 

 

 
 

รูปที่ 2 หน้าจอเมื่อท าการลงชื่อเข้าใช้ 
 

1. ข้อมูลการส ารวจ 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “ข้อมูลการส ารวจ” จากหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้สามารถค้นหา 
ดูข้อมูลสายทางได้ ประกอบด้วย เครื่องมือการค้นหาสายทาง และภาพแผนที่เพ่ือแสดงเส้นสีของสายทาง  
ที่ผู้ใช้เลือก ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงเครื่องมือค้นหาสายทาง 
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ในเครื่องมือการค้นหาสายทาง สามารถท าการค้นหาสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของผู้ใช้เท่านั้น การค้นหาสามารถเลือกค้นหาจากสายทางตามรหัสสายทางโดยให้ผู้ใช้ท าการกรอกข้อมูลรหัส
สายทางที่ต้องการในช่อง  หลังจากนั้นกดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลสายทาง 
ที่ท่านท าการค้นหา นอกจากการค้นหาข้อมูลสายทางโดยการกรอกข้อมูลรหัสสายทาง ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ท าการค้นหาข้อมูลผ่านการเลือกตามเงื่อนไขที่ก าหนด ได้แก่ การแสดงข้อมูลสายทางตามจังหวัดหรืออ าเภอ 
ที่อยู่ภายใต้ส านักงานทางหลวง โดยค้นหาที่  เมือ่ต้องการค้นหาข้อมูลตามจังหวัด 
หรือค้นหาที่  เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลสายทางตามอ าเภอ นอกจากนั้นยังสามารถ
ค้นหาข้อมูลสายทางผ่านหน่วยงาน  เพ่ือแสดงข้อมูลสายทางตามแขวงทางหลวง 
 

เมื่อระบบสืบค้นพบข้อมูลสายทาง ระบบจะแสดงเส้นสีของสายทางบนภาพแผนที่ในหน้าจอ 
ของระบบ พร้อมแสดงรายการตอนควบคุมของสายทางที่เลือก และปุ่มแสดงรายละเอียดต่างๆ  ของสายทาง  
ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอดูข้อมูลสายทาง แสดงเส้นสีแบ่งตามตอนควบคุม 
 

1.1 ข้อมูลรายละเอียดสายทาง 

 

เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกปุ่มส าหรับดูข้อมูลรายละเอียดสายทาง ( ) ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียด 
สายทาง อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย และประวัติของสายทางนั้นๆ ได้ ดังแสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลรายละเอียดสายทาง 
 

ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของตอนควบคุมของสายทางที่ผู้ใช้เลือก 
หัวข้อ ความหมาย 

ข้อมูลสายทาง 

- ช่วงกม. เริ่มต้น - สิ้นสุด 
- ระยะทาง (กม.) 

- ความกว้างช่องจราจร (ม.) 
- ความกว้างไหล่ทาง ซ้าย ขวา (ม.) 

- ความกว้างเขตทาง ซ้าย ขวา (ม.) 

- จ านวนเลน 

- ผิวทาง 
AADT ข้อมูลปริมาณรถยนต์ 

Accident & Severity ข้อมูลความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
IRI ข้อมูลดัชนีความขรุขระสากล  

SKID ข้อมูลดัชนีค่าความฝืดของสายทาง 
Slope ข้อมูลความลาดชัน 

 

1.2 อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
 

ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยแยกแต่ละประเภท ได้แก่  
สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันอันตราย สะพานคนเดินข้าม จุดตัดทางรถไฟ จุดกลับรถระดับ
เดียวกัน จุดกลับรถต่างระดับ ทางแยกระดับเดียวกัน และทางแยกต่างระดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 ถึงรูปที่ 9 

 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 5 - 

 
 

 

รูปที่ 6 ข้อมูลแสดงต าแหน่งสัญญาณไฟจราจร 
 

 
 

 

รูปที่ 7 ข้อมูลแสดงต าแหน่งไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
 

รูปที่ 8 ข้อมูลแสดงต าแหน่งราวกันอันตราย 
  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 9 ข้อมูลแสดงต าแหน่งสะพานคนเดินข้าม  

 
 

รูปที่ 10 ข้อมูลแสดงต าแหน่งที่ตั้งจุดตัดทางรถไฟ 

  
 

รูปที่ 11 ข้อมูลแสดงต าแหน่งที่ตั้งจุดกลับรถระดับเดียวกัน  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 12 ข้อมูลแสดงต าแหน่งที่ตั้งจุดกลับรถต่างระดับ 

 
 

รูปที่ 13 ข้อมูลแสดงต าแหน่งที่ตั้งทางแยกระดับเดียวกัน  

 
 

รูปที่ 14 ข้อมูลแสดงต าแหน่งที่ตั้งทางแยกต่างระดับ  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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 ในการแสดงข้อมูลต าแหน่งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยนั้น สามารถเลือกแสดงสถานะข้อมูล
อุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมด ข้อมูลร่าง ข้อมูลรอตรวจสอบ ข้อมูลตรวจสอบแล้ว และข้อมูลแก้ไขสามารถ
เลือกแสดงข้อมูลที่อยู่ในสถานะนั้นๆ ได้โดยคลิกเลือกที่ หน้าสถานะนั้นของข้อมูลนั้นๆ 
 

นอกจากนั้นในส่วนของข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยถ้ามีสถานะเป็น รอตรวจสอบหรือ
ตรวจสอบแล้ว ทางส่วนสถิติ สามารถเรียกดูข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยได้เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถ
ท าการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยได้ จะสามารถแก้ไขได้เมื่อมีสถานะเป็นร่างหรือแก้ไขเท่านั้น 

 

 
 

รูปที่ 15 การข้อมูลตามสถานะข้อมูล 
 

• การเพิ่มอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

ทางผู้ใช้งานส่วนสถิติสามารถเพ่ิมข้อมูลอุปกรณ์ได้จากหน้าอุปกรณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรง 

โดยเลือกสายทางที่ต้องการเพ่ิมจากสัญลักษณ์  ที่ด้านหลังของสายทางที่ต้องการเพ่ิมจากหน้าข้อมูล 

การส ารวจเลือก   ที่ต้องการเพ่ิมข้อมูลจากรูปที่  16 โดยในที่นี้จะยกตัวอย่าง  

การเพ่ิมสัญญาณไฟจราจร  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่16 หน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

ผู้ใช้งานเข้าไปที่  จากนั้น จะมีหน้าต่างเพ่ิมสัญญาณ ดังแสดงในรูปที่ 17 

 
 

รูปที่ 17 หน้าต่างเพ่ิมสัญญาณไฟจราจร 

ในการกรอกข้อมูลนั้น ทางผู้เพ่ิมข้อมูลจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์สีแดง (*)  

ที่อยู่ในฟอร์มให้ครบทุกช่อง โดยจะมีการบันทึกข้อมูล 2 สถานะ ได้แก่ ร่าง เป็นการบันทึกข้อมูลโดยข้อมูล  

ที่ทางผู้ใช้นั้นสามารถแก้ไขได้อีก และ บันทึก โดยข้อมูลนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก นอกจากนั้นหากต้องการ

เพ่ิมรูปภาพของบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้นสามารถอัพโหลดรูปภาพได้จากเครื่องมือด้านล่างของหน้าต่างแก้ไข

สัญญาณไฟจราจรในแต่ละอุปกรณ ์

  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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• การแก้ไขอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

 
 

รูปที่ 18 หน้าจอข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

ในการแก้ไขอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยนั้น สามารถท าการแก้ไขได้ที่แถบด้านขวามือของหน้าต่าง 

โดยแต่ละสัญลักษณ์จะแทนการแก้ไขข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความหมายของสัญลักษณ์ที่อยู่บนแถบเครื่องมือ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

 การแก้ไขอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

 การย้ายต าแหน่งข้อมูล 

 การลบข้อมูล 
  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ผู้ใช้งานเข้าไปที่สัญลักษณ์  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ดังแสดงในรูปที่ 19 

 
 

รูปที่ 19 หน้าต่างแก้ไขสัญญาณไฟจราจร 

ในการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย สามารถท าการแก้ไขข้อมูลได้จากหน้าต่างนี้ อีกทั้ง

สามารถอัพโหลดรูปภาพแสดงข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยได้ โดยไปที่อัพโหลดรูปภาพจะอยู่ด้านล่างสุด

ของหน้าต่าง จากนั้นคลิกท่ี  เพ่ือท าการดึงภาพที่จะใช้ หลังจากท าการแก้ไขและเลือกภาพท่ีต้องการ

อัพโหลดเพ่ือท าการบันทึกข้อมูล ในการบันทึกข้อมูลจะสามารถบันทึกได้ 2 แบบ คือ “ร่างและบันทึก”  

“ในการบันทึกแบบร่าง” เป็นการบันทึกข้อมูลไว้ แต่สถานะของข้อมูลนั้นยังไม่ถูกตรวจสอบโดยส่วนกลาง “ส่วน

การบันทึก” เป็นการบันทึกข้อมูล โดยในการแก้ไขข้อมูลนั้น สถานะของข้อมูลจะถูกส่งไปยังส่วนกลาง เพ่ือรอ

ตรวจสอบ 

 

  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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• การย้ายต าแหน่งข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

ผู้ใช้งานเข้าไปที่สัญลักษณ์  จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงเพ่ิมข้ึนมา ในการแก้ไขข้อมูลสามารถแก้ไข

รหัสทางหลวง ตอน และย้ายจุดที่ตั้ง โดยการกรอกตัวเลขเข้าไป หลังจากนั้น คลิกที่                      เพ่ือท าการ

บันทึกข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 20 หน้าต่างย้ายสัญญาณไฟจราจร 
 

1.3 ประวัติ 
ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดประวัติในการด าเนินงานปรับปรุงสายทางตามรายละเอียดแผนงาน  

ดังแสดงในรูปที่ 21 
 

 
 

รูปที่ 21 ข้อมูลประวัติสายทาง 
  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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2. แผนที่ 

หน้าแผนที่เป็นการค้นหาข้อมูลสายทางของแต่ละหน่วยงาน โดยในหน้าแผนที่นั้น จะแสดงข้อมูล  
จากระบบ ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ 

 

2.1 HSMS 
จะเป็นข้อมูลแสดงอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยและข้อมูลระดับความปลอดภัย (RAI) ที่แสดงอยู่ 

ในรูปแบบของแผนที่ ข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยได้จากการกดเลือกที่
หน้าต่างด้านซ้ายมือ นอกจากนั้นสามารถเลือกแสดงข้อมูลตาม ส านักงานทางหลวง หน่วยงานและปีได้จาก
การเลือกตามผู้ใช้เอง 

 

 
 

รูปที่ 22 หน้าต่างแผนที่ระบบ HSMS 
 

ข้อมูลระดับความปลอดภัย (RAI) นั้นจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของเส้นสี โดยแบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 5 สี  

 

 
 

รูปที่ 23 ข้อมูลระดับความปลอดภัยโดยจ าแนกเป็นสี (ค่า RAI) 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 24 หน้าต่างแผนที่ข้อมูลระดับความปลอดภัยโดยจ าแนกเป็นสี (ค่า RAI) 

 2.2 DOH 
 2.2.1 HAIMS / TIMS 

เป็นการแสดงข้อมูลอุบัติเหตุ โดยสามารถแสดงข้อมูลจุดอุบัติเหตุ และจุดอันตราย ในการแสดงข้อมูล
อุบัติเหตุนั้นจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของจุดที่แบ่งสีตามระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิด ดังแสดง
ในรูปที่ 25 

 
 

รูปที่ 25 ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 26 หน้าต่างแผนที่ข้อมูลระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 
 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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 2.2.2 RoadNet / HRIS 
เป็นการแสดงข้อมูลจากระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (RoadNet) และระบบข้อมูลทะเบียน 

สายทาง (HRIS) โดยสามารถแสดงข้อมูล หลักกิโลเมตร ช่องจราจร สะพาน ท่อ และค่า IRI ได้ นอกจากนั้น
ข้อมูลดังกล่าว สามารถเปิดซ้อนทับกับข้อมูลจากระบบอื่นได้อีก โดยข้อมูล IRI จะแสดงออกมาในรูปแบบของ 
เส้นสีทั้งหมด 4 เส้น ดังนี้ 

 
รูปที่ 27 สัญลักษณ์และระดับความขรุขระของเส้นถนน 

 

ข้อมูล IRI ที่แสดงอยู่บนแผนที่นั้นจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของเส้นสี ดังแสดงในรูปที่ 28 

 

 
 

รูปที่ 28 หน้าต่างแผนที่ RoadNet / HRIS 
 

2.3 อ่ืนๆ 
2.3.1 GISTDA 
เป็นการแสดงข้อมูลพ้ืนที่น้ าท่วม ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปของแผนที่ 

ดังแสดงในรูปที ่29 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 29 หน้าต่างแผนที่ GISTDA  
2.3.2 GMIS  
เป็นการแสดงข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา มี 3 หัวข้อ ได้แก่  

 

GMIS: ธรณีวิทยา ข้อมูลรายจังหวัดและความลาดชัน ในการแสดงข้อมูลธรณีวิทยารายจังหวัดนั้น 
จะแสดงออกมาในรูปแบบขอบเขตพ้ืนที่ โดยมีสัญลักษณ์ทางธรณีวิทยาในการแบ่งลักษณะทางธรณีวิทยา  
แต่ละชนิด นอกจากนั้นข้อมูลธรณีวิทยาความลาดชันมีการแบ่งความลาดชันตามเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่โดยใช้สี
ในการแบ่งความลาดชัน โดยมีสัญลักษณ์ ดังแสดงในรูปที่ 30 

 
 

รูปที่ 30 สัญลักษณ์ข้อมูลธรณีวิทยารายจังหวัดและสัญลักษณ์ความลาดชัน 
 

ข้อมลูทางธรณีวิทยานั้นสามารถแสดงผล ดังแสดงในรูปที่ 31 และรูปที่ 32 
 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 31 หน้าต่างแผนที่ GMIS (รายจังหวัด) 

 
 

รูปที่ 32 หน้าต่างแผนที่ GMIS (ความลาดชัน) 

GMIS: พื้นที่ภัยพิบัติ พ้ืนที่เสี่ยงภัยถล่มและพ้ืนที่ธรณีพิบัติภัย 
ในการแสดงข้อมูลภัยพิบัติพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่มและพ้ืนที่ธรณีพิบัติภัยที่แสดงออกมาในรูปแบบของพ้ืนที่

ที่แบ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยและพิบัติภัยโดยใช้สีในการบอกระดับความรุนแรง ดังแสดงในรูปที ่33 

 
 

รูปที่ 33 สัญลักษณ์พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและพ้ืนที่ธรณีพิบัติภัย 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ข้อมูลพ้ืนที่ภัยพิบัตินั้นสามารถแสดงข้อมูลออกมาได้ในแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 34 

 
 

รูปที่ 34 หน้าต่างแผนที่ GMIS (พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม) 

 
 

รูปที่ 35 หน้าต่างแผนที่ GMIS (พ้ืนที่ธรณีพิบัติภัย) 
 

GMIS: ป่าสงวน พ้ืนที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เป็นข้อมูลที่แสดงออกมาในรูปแบบพื้นที่โดยจ าแนกพ้ืนที่ป่าสงวนและพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ออกมาในรูปแบบของสี ดังแสดงในรูปที่ 36 

 
 

รูปที่ 36 สัญลักษณ์พ้ืนที่ป่าสงวน 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ข้อมูลพ้ืนที่ป่าสงวนสามารถเปิดข้อมูลแสดงบนแผนที่ ได้ดังแสดงในรูปที่ 37 

 
 

รูปที่ 37 หน้าต่าง GMIS (พ้ืนที่ป่าสงวน) 

 
 

รูปที่ 38 หน้าต่าง GMIS (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 
 

 2.3.3 Thai RSC: ข้อมูลอุบัติเหตุจากส านักประกันภัย เป็นการแสดงข้อมูลอุบัติเหตุที่ได้จากส านัก
ประกันภัย โดยจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ปี 2553 ข้อมูลที่ได้จะแสดงออกมาเป็นจังหวัด ซึ่งสามารถบอกรายละเอียด
ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ 

 
รูปที่ 39 หน้าต่างสัญลักษณ์ข้อมูลอุบัติเหตุ 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 40 หน้าต่างแผนที่ จากส านักประกันภัย 

2.4  สัญลักษณ์ 
 

 เป็นหน้าต่างที่รวบรวมความหมายของสัญลักษณ์และค าอธิบายสัญลักษณ์ของหน้าต่างแผนที่ 

   
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 41 หน้าต่างสัญลักษณ์ประกอบไปด้วยหน้าต่างแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ในหน้าของแผนที่ 

  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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การใช้งานแผนที่ 

• การเลื่อนแผนที่ ผู้ใช้สามารถเลื่อนต าแหน่งของแผนที่ไปมาได้ โดยการคลิกเมาส์ค้างแล้ว 
ลากแผนที่ไปยังต าแหน่งที่ต้องการ เมื่อถึงต าแหน่งที่ต้องการก็ให้ท าการปล่อยเมาส์เพ่ือหยุด 
การลาก (เหมือนกับการลาก Icon ใน Windows) 

• การควมคุมมาตราส่วนของแผนที่ (Zoom) การควมคุมมาตราส่วนของแผนที่หรือการซูม 
สามารถท าได้หลายวิธีแต่มีสองวิธีหลักคือการใช้แถบซูม และการใช้ Mouse Scroll ดังแสดง 
ในรูปที ่36 

 
 

รูปที่ 42 การซูมโดยใช้แถบซูม และ Mouse Scroll 
 

• การขยายแผนที่ เต็มจอสามารถท าได้โดยการกดปุ่ม        ที่อยู่ตรงขวาบนสุดของแผนที่   
และกดปุ่ม       ที่อยู่ต าแหน่งเดียวกันเพ่ือย่อแผนที่ แสดงการขยายแผนที่เต็มจอ 

 

3.  รายงาน 
 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “รายงาน” จากหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอตัวเลือกส าหรับการพิมพ์รายงาน 
ผู้ใช้สามารถกดดูตัวอย่างรายงาน (HTML) ก่อนเลือกสั่งพิมพ์รายงานในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .xls ได้  
ดังแสดงในรูปที่ 43 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 ูมป จจุบัน  ูมเข้า 

 ูมออก 

 ูมเข้า 

 ูมออก 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 43 การเลือกประเภทรายงาน 
 

ในการออกรายงานนั้น สามารถออกรายงานโดยผู้ใช้งาน เลือกว่าต้องการออกรายงานประเภทไหน 
จากหน้าต่างด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ “เลือกรายงาน” และประเภทของรายงานที่ผู้ใช้ต้องการแสดงนั้น เลือกจาก 
“เลือกประเภทรายงาน” ดังแสดงในรูปที่ 44 

 

 
 

รูปที่ 44 ตัวอย่างหน้าจอส าหรับการออกรายงาน 
 

จากรูปที่ 45 ถึงรูปที่ 53 เป็นหน้าตัวอย่างการออกรายงานอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยบนทางหลวง 
ที่เป็นรายงานที่ออกมาในรูปแบบ PDF 
 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 45 ตัวอย่างรายงานสัญญาณไฟจราจร 
 

 
 

รูปที่ 46 ตัวอย่างรายงานไฟฟ้าแสงสว่าง 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 47 ตัวอย่างรายงานราวกันอันตราย 
 

 
 

รูปที่ 48 ตัวอย่างรายงานสะพานคนเดินข้าม 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 49 ตัวอย่างรายงานจุดตัดทางรถไฟ 
 

 
 

รูปที่ 50 ตัวอย่างรายงานทางแยกระดับเดียวกัน 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 51 ตัวอย่างรายงานทางแยกต่างระดับ 
 

 
 

รูปที่ 52 ตัวอย่างรายงานจุดกลับรถระดับเดียวกัน 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 27 - 

 
 

รูปที่ 53 ตัวอย่างรายงานจุดกลับรถต่างระดับ 
 

4. กระดานสนทนา 
 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “กระดานสนทนา” จากหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับพูดคุยโต้ตอบกัน
ระหว่างผู้ใช้งานภายในระบบ ดังแสดงในรูปที่ 54 

 

 
 

รูปที่ 54 ตัวอย่างหน้าจอกระดานสนทนา 
 

เมื่อต้องการสร้างหัวข้อใหม่นั้น ให้ไปที่  ที่อยู่บนซ้ายมือในหน้าต่าง ดังแสดงใน 
รูปที่ 55 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้ว (ส่วนสถิต)ิ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 55 หน้าต่างการสร้างหัวข้อในกระดานสนทนา 
 

5. แจ้งเรื่องส าคัญ 

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เจ้าหน้าที่ได้น าเข้าไปได้ โดยคลิกที่  เพ่ือดาวน์โหลด
เอกสาร ดังแสดงในรูปที ่56 
 

 
 

รูปที่ 56 หน้าต่างแจ้งเรื่องส าคัญ 
 


