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คํานํา 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือสําหรับการปฏิบัติงาน ดานการใชงานของ 
Web Application สาํหรับการจัดการขอมูลอุตุวิทยาและอุทกวิทยา และเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซต 
เพื่อการวิเคราะหและติดตามสถานการณน้ํา ใหกับเจาหนาที่ของฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา เจาหนาของ
สวนอุทกวิทยา และเจาหนาที่ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตางๆ ใหมีความรู ความเขาใจและสามารถใชงาน 
Web Application ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงาน 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการปฏิบัติงานนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ของฝายสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา เจาหนาของสวนอุทกวิทยา และเจาหนาที่ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตางๆ ใหมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชงาน Web Application และนอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยาง
เปนระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุผลสําเร็จตามหลักเกณฑตัวชี้วัดของการจัดการความรู 
(Knowledge Management: KM) สํานักบรหิารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

 
 
 

 คณะผูจัดทํา ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 สวนอุทกวิทยา 
 สํานักบรหิารจัดการน้าํและอทุกวิทยา 
 กรมชลประทาน 

 



 

สารบัญ 
 
 หนา 
วัตถุประสงค ๑ 

ขอบเขต ๑ 

คําจํากัดความ ๑ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ๒ 

สรุปกระบวนการใชงาน Web Application ๓ 

Work Flow ๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๗ 

ระบบติดตามประเมินผล ๒๕ 

ปญหาและขอเสนอแนะ  ๒๗ 

แบบฟอรมท่ีใช ๒๗ 

ภาคผนวก  ๒๘ 

  ตัวอยางแบบฟอรมการนําเขาขอมูล Rating Table ๒๙ 

  ตัวอยางแบบฟอรมการนําเขารูปตัดขวางลําน้าํ ๓๑ 

  ตัวอยางแบบฟอรมการนําเขากราฟเปรียบเทียบระดับน้ํารายวัน ๓๑ 
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1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีคูมือการใช Web Application ที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร  
ซึ่งแสดงถึงข้ันตอนการใชงาน Web Application และเปนการสรางมาตรฐานสําหรับการใชงาน Web 
Application โดยทั่วไป 
 1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานของสวนอุทกวิทยาและศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตางๆ เขาใจถึงการใชงาน
และขั้นตอนการนําเขาขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา ที่ไดจากการสํารวจภาคสนามผาน Web Application 
 ๑.๓ เพื่อใหสามารถแสดงผลขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ในเว็บไซตของสวนอุทกวิทยาเปนรูปแบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
 

2. ขอบเขต 

ครอบคลุมขั้นตอนการทํางานและการนําเขาขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา และขอมูลอุทกวิทยา ผานทาง 
Web Application เพื่อแสดงผลขอมูลทางเว็บไซตของสวนอุทกวิทยาและศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค
ตางๆ สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

๓. คําจํากัดความ 

๓.๑ Web Application (http://hyd-app.rid.go.th) เปน Application สําหรับการจัดการและการ
นําเขาขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา และขอมูลมูลอุทกวิทยาที่ไดจากการสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่ลุมน้ํา
ตางๆ ผานอุปกรณและเครื่องมือสํารวจตามลักษณะของขอมลู เพ่ือแสดงขอมูลผานเว็บไซตของสวนอุทกวิทยา 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

๓.๒ ขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา เปนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจตรวจวัดจากภาคสนาม ดวยอุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ ตามประเภทของขอมูลท้ังขอมูลรายชั่วโมงและขอมูลรายวัน เชน ขอมูลปริมาณฝน ขอมูล
ระดับรายชั่วโมง ขอมูลระดับน้ํารายวัน ขอมูลปริมาณน้ํา เปนตน 

๓.๓ ขอมูลอุทกวิทยา เปนขอมูลทางดานอุทกวิทยาและขอมูลดานกายภาพตางๆ ของพื้นที่หรือสถานี
ตรวจวัด เชน รูปตัดขวางลําน้ํา Rating Table ที่ตั้งสถานีตรวจวัด เปนตน 

๓.๔ ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน เปนศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคที่มีความรับผิดชอบและดูแล
พื้นที่ลุมน้ําตามตามจังหวัดตางๆ ทั่วทั้งประเทศไทย ของกรมชลประทาน ประกอบดวย 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลาง (พิษณุโลก) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแกน) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (นครราชสีมา) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง (ชัยนาท) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก (ชลบุรี) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคใต (พัทลุง) 

๑ 



 

๓.๕ สถาน ีคือ สถานีสํารวจตรวจวัดขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา ในตําแหนงท่ีทําการสํารวจตรวจวัดของ
พื้นที่ลุมน้ําตางๆ เชน สถานีสํารวจขอมูลน้ําฝน สถานีสํารวจขอมูลน้ําทา 

๓.๖ ผูใช คือ ผูปฏิบัติงานของสวนอุทกวิทยาและศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตางๆ ในการนําเขา
และแกไขขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ผานทาง Web Application เพื่อนําเสนอขอมูลในเว็บไซต 

๓.๗ ปริมาณฝน คอื ขอมูลความลึกของน้ําฝนท้ังรายวันและรายชั่วโมงมีหนวยเปนมิลลิเมตร ซึ่งมีการ
สํารวจตรวจวัดขอมูลนํ้าฝนตามสถานีสํารวจของกรมชลประทานในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ 

๓.๘ ระดับน้ํารายชั่วโมง คือ ขอมูลระดับน้ําในแมนํ้ารายชั่วโมงท่ีไดจากการสํารวจตรวจวัดขอมูล
ระดับน้ําตามสถานีสํารวจของกรมชลประทาน มีหนวยเปนเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางหรือเมตรจาก
ระดับน้ําสมมติ ซึ่งข้ึนอยูกับการสํารวจและการนําเสนอขอมูลของแตละศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค 

๓.๙ ระดับน้ํารายวัน คือ ขอมูลระดับน้ําเฉลี่ยรายวันในแมน้ํา ท่ีไดจากการสํารวจตรวจวัดขอมูลระดับ
น้ําตามสถานีสํารวจของกรมชลประทาน มีหนวยเปนเมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (ม. รทก.) หรือเมตร
จากระดับน้ําสมมติ (ม. รสม.) ซึ่งข้ึนอยูกับการสํารวจและการนําเสนอขอมูลของศูนยอุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตางๆ 

๓.๑๐ ปริมาณน้ํารายวัน คือ ขอมูลอัตราการไหลเฉลี่ยรายวันของน้ําในแมน้ํา มีหนวยเปนลูกบาศก
เมตรตอวินาที (ลบ.ม./ วินาที) ที่ไดจากการสํารวจตรวจวัดขอมูลอัตราการไหลของน้ําตามสถานีสํารวจของ
กรมชลประทาน หรือจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางระดับน้ําและปริมาณน้ํา (Rating Curve) ของสถานี
สํารวจตรวจวัด 

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ 

4.1 ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา รับทราบและสนับสนุนการนําเขาและแกไขขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา 
ผาน Web Application เพื่อนําเสนอขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาในเว็บไซต 

4.2 หัวหนาฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง และให
คําปรึกษา ในการนําเขาและแกไขขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา ผาน Web Application เพื่อแสดงขอมูลอุตุ- 
อุทกวิทยา ในเว็บไซต 

4.3 ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับ Web Application ทําการตรวจสอบขอมูลดานอุตุ-อุทก
วิทยาท่ีมีการนําเสนอและแสดงขอมูลในเว็บไซต ซึ่งนําเขาขอมูลโดย Web Application ใหขอมูลมีความ
ถูกตอง และนาํไปใชในงานดานอ่ืนของกรมชลประทานและหนวยตางๆ ได 

๒ 



 

สรุปกระบวนการใชงาน Web Application 

กระบวนการใชงาน Web Application กรมชลประทาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

 ๑. กําหนดสถานีตรวจวัด น้ําฝน-น้ําทา ที่จะนํามาแสดงบนเว็บไซต 

 ๒. ตรวจสอบสถานะความพรอมใชงานของสถานีตรวจวัดวาสามารถใชงานได 

 ๓. จัดกลุมสถานีตรวจวัดน้ําฝน-น้ําทา ที่อยูในลุมน้ําหรือลําน้ําเดียวกัน 

 ๔. รับขอมูลจากสถานีตรวจวัดน้ําฝน-น้ําทา หรือรับขอมูลจากพนักงานอานคาระดับน้ําฝน-น้ําทา 

 ๕. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดกอนนําเขา Web Application 

 ๖. นําเขาขอมูลน้ําฝน-น้ําทาผาน Web Application (http://hyd-app.rid.go.th) เพื่อแสดงขอมูล
ในเว็บไซต 

 ๗. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีแสดงในเว็บไซต 

 ๘. แสดงผลขอมูลในเว็บไซต 

 

 

 

๓ 



 

Work Flow กระบวนการใชงาน Web Application กรมชลประทานในภาพรวม 

ลําดับ    ผังกระบวนการ      เวลา 
 
 

๑.           ๓๐ นาที 
 
 
 
 

๒. ๒ ชั่วโมง 
 
 
 
๓. ๑ ชั่วโมง 
 
 

๔. ๑ ชั่วโมง  
 
 
 
๕.  ๓๐ นาที 
 
 
 

๖.  ๓๐ นาที 
 
 
 
 

๗. ๒๐ นาท ี
 
 
 
 
๘. ๑๐ นาท ี
 

รวมเวลาทั้งหมด ๖ ชั่วโมงตอ ๑ ขอมูลของ ๑ สถานี 

๔ 

นําเขาขอมูลนํ้าฝน-น้ําทาผาน Web Application 
(http://hyd-app.rid.go.th) เพ่ือแสดงขอมูลในเว็บไซต 

ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลท่ีแสดงในเว็บไซต 

แสดงผลขอมูลในเว็บไซต 

Yes 

No 

ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล 

Yes 

จัดกลุมสถานีตรวจวัดนํ้าฝนน้าํทาที่อยูในลุมน้ําหรือลํานํ้าเดยีวกัน 

รับขอมูลจากสถานีตรวจวัดน้ําฝน-น้ําทา หรือ รับขอมูล
จากพนักงานอานคาระดับน้าํฝน-น้ําทา 

กําหนดสถานีตรวจวัด น้าํฝน-น้ําทา 
ที่จะนํามาแสดงบนเว็บไซต 

ตรวจสอบสถานะความพรอม
ใชงานของสถานี 

Yes 

No 

No 
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5. Work Flow 

ชื่อกระบวนการ: การใชงาน Web Application 
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน: ความถูกตองของขอมูลท่ีแสดงในเว็บไซต ซึ่งนําเขาโดย Web Application 

ลําดับ ผงักระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

 
1 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
๓๐ นาที 

 
 
 
 
 
 

2 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
๑ ชั่วโมง 

 
 
  
 
 

 
๑. คัดเลือกสถานีตรวจวัดน้ําฝน-น้ําทาที่จะ
ทํามาแสดงในเว็บไซตใหครอบคลุมเขต
พื้นท่ีที่แตละศูนยอุทกวิทยา รับผิดชอบ 
หรือสถานีที่สนใจในการติดตามเฝาระวังใน
พื้นที่สําคัญ (เชน พื้นที่ในเมือง และ พื้นท่ี
เสี่ยงภัย) 
 
๑. ตรวจสอบสถานะขอบสถานีน้ําฝน–น้ําทา 
วาสามารถใชงานได สามารถสงขอมูลได
ตอเน่ืองตามที่ตองการ 
 
 
 
๑. จัดกลุมสถานีน้ํ าฝนท่ีอยู ในจั งหวัด
เดียวกันและจับกลุมสถานีน้ําทาท่ีอยูในลํา
น้ําเดียวกัน เพื่อแสดงขอมูลน้ําทาตามลําน้ํา
ใหมีความสอดคลองกัน 
 
 

 
- สถานี น้ํ า ฝน -น้ํ า ท าที่ คั ด เลือก
ครอบคลุม สามารถประเมินและ
ติดตามสถานการณน้ําในเขตพื้นที่ลุม
น้ําและพื้นทีเ่สี่ยงภัย 
 
 
 
- สถานีน้ําฝน-น้ําทาใชงานไดสามารถ
สงขอมูลไดตอเนื่องตามที่ตองการ
และคาที่ไดจากสถานีตรวจวัดมีความ
ถูกตองตรงกับความเปนจริง 
 
 
- สถานีฝนอยูในจังหวัดเดียวกันและ
สถานีนํ้าทาจัดกลุมในลําน้ําเดียวกัน
หรือเปนลําน้ําที่เชื่อมตอกัน 
 
 
 

 
ผูดูแลระบบ

ของแตละศูนย
อุทกฯ 

 
 
 

 
ผูดูแลระบบ

ของแตละศูนย
อุทกฯ 

 
 
 

ผูดูแลระบบ
ของแตละศูนย

อุทกฯ 
 
 
 

Yes 
 

 
ตรวจสอบสถานะความพรอม

ใชงานของสถานี 
No 

จัดกลุมสถานีตรวจวัดน้ําฝน 
สถานนี้ําทาที่อยูในลําน้าํ

เดียวกัน 

กําหนดสถานีตรวจวัด น้ําฝน-น้ําทา 
ที่จะนํามาแสดงบนเว็บไซต 
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4 
 
 
 
 

5 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

 
8 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
๑ ชั่วโมง 

 
 
 
 
๓๐ นาที 

 
 
 
 
๓๐ นาที 

 
 
 
 
๒๐ นาที 

 
 
 
 

๑๐ นาที 

 
 
๑. รับขอมูลจากโทรมาตรหรือรับขอมูลจาก
พนักงานอานระดับน้าํเพื่อนําเขาขอมูลโดย
นําเขาผาน Web Application 
 
  
๑. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยดู
จากขอมูลเวลากอนหนาวาขอมูลที่ไดมามี
ความผิดปกติหรือไม 
 
 
๑. นําเขาขอมูลผาน Web Application  
(http://hyd-app.rid.go.th) ตามขั้นตอน
เพ่ือแสดงขอมูลในเว็บไซต 
 
 
๑. เรียกขอมูลในเว็บไซตเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลวามีความถูกตอง
สมบูรณหรือไมสามารถดูไดจากขอมูลใน
ตารางและขอมูลกราฟ 
 
๑. แสดงผลขอมูลในรูปแบบตารางหรือ
กราฟแสดงขอมูล 

 
 
- ขอมูลมีความสมบูรณครบถวน
ตามที่ตองการ 
 
 
 
- ขอมูลถูกตองมีความสัมพันธกัน 
ขอมูลตรงกับสภาพความเปนจริง 
 
 
 
- ขอมูลตรงกับขอมูลสนามที่ไดจาก
การตรวจวัด 
 
 
 
- ข อ มู ล ที่ แ ส ด งมี ค ว าม ถูกต อ ง
ครบถวนสมบูรณมีความสัมพันธท่ีด ี
 
 
 
- ขอมูลถูกตองและครบถวน 

 
 

ผูดูแลระบบ
ของแตละศูนย

อุทกฯ 
 
 

ผูดูแลระบบ
ของแตละศูนย

อุทกฯ 
 
 

ผูดูแลระบบ
ของแตละศูนย

อุทกฯ 
 

 
ผูดูแลระบบ

ของแตละศูนย
อุทกฯ 

 
 

ผูดูแลระบบ
ของแตละศูนย

อุทกฯ 

รับขอมูลจากสถานีตรวจวัดนํ้าฝน-
น้ําทา หรือ รับขอมูลจากพนักงาน

อานคาระดับน้ําฝน-น้ําทา 

 ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล 

 

นําเขาขอมลูน้ําฝน-น้ําทาผาน Web Application 

(http://hyd-app.rid.go.th)  
เพ่ือแสดงขอมูลในเว็บไซต 

 

 
ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลที่แสดงในเว็บไซต 
 

Yes 

Yes 

No 

แสดงผลขอมูลในเว็บไซต 
 

No 
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๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๖.๑ การเขาใชงานและขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ Web Application 

  ๖.๑.๑. เปดเบราเซอรสําหรับใชงานเว็บไซต ซึ่งควรจะเปนเบราเซอร Google Chrome ใน
ชอง URL ใหกรอกท่ีอยูเว็บไซต คือ http://hyd-app.rid.go.th จะปรากฏหนาจอการเขาใชงาน ทําการเขา
ระบบเพื่อเขาใชงาน Web Application ดังภาพ 

 

 

๖.๑.๒. ขอมูลเบื้องตนของ Web Application เปนหนาตางสําหรับการแสดงผลขอมลูพื้นฐาน

และการใชงาน เพือ่นําเขาขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประเภทตางๆ 

 

  

กรอกชื่อสมาชิก เชน hydro๗ 

กรอกรหัสผาน เชน ๗ 

คลิกเพื่อเขาระบบ 

๑. 

๒. ๓. 

๔. 

๕. 

๖. 
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   ๑. แถบเมนูสําหรับการแสดงผลขอมูล ระดับน้ํารายวัน ระดับน้ํารายชั่วโมง ปรมิาณฝน 

ปริมาณน้ํา และขอมูลสถานี ตามศูนยอุทกวิทยาภาคและลุมนํ้าตางๆ  

   ๒. สัญลักษณ  เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการขยายหนาจอของการแสดงผลของ 

Web Application ใหมีขนาดใหญขึ้น 

 

   ๓. สัญลักษณ  เปนแถบเครื่องมือสําหรับการนําเขาขอมูลใน Web Application 

เพื่อแสดงขอมูลผานเว็บไซต 

   ๔. หนาตางหรือจอแสดงผลขอมูลของ Web Application 

 

   ๕. เครื่องมือ  เปนแถบเครื่องมือสําหรับเลือกตัวเลือกขอมูลพื้นฐานในการแสดงผล

ขอมูล ไดแก แผนท่ีพื้นฐาน โทรมาตรขนาดเล็ก และแผนที่ชลประทาน สามารถเลือกใหแสดงผลได 
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   ๖. เคร่ืองมือ  เปนแถบเคร่ืองมือสําหรับการจัดการใชงานของผูใชงาน

ในระบบ และการออกจากระบบการใชงาน Web Application 

 

 ๖.๒ แถบเมนูสําหรับการแสดงผลขอมูลของ Web Application 

 

  ๖.๒.๑ หัวขอ “ระดับน้ํารายวัน” เปนการแสดงผลขอมูลระดับนํ้ารายวันของสถานีสํารวจนํ้าทา

ในลุมน้ําตางๆ ตามศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค ที่มีการนําเขาขอมูลผาน Web Application 

 

  ๖.๒.๒ หัวขอ “ระดับนํ้ารายชั่วโมง” เปนการแสดงผลขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงของสถานี

สาํรวจนํ้าทาในลุมน้ําตางๆ ตามศูนยอุทกวทิยาชลประทานภาค ท่ีมกีารนําเขาขอมูลผาน Web Application 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
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  ๖.๒.๓ หัวขอ “ปริมาณนํ้าฝน” เปนการแสดงผลขอมูลปริมาณน้ําฝนของสถานีสํารวจน้ําฝนใน

จังหวัดตางๆ ตามศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค ที่มีการนําเขาขอมูลผาน Web Application 

 

   ๑. ตัวเลือกสําหรับการเลือกสถานีน้ําฝนเพ่ือใหแสดงขอมูลปริมาณนํ้าฝนที่ตองการ 

โดยเลือกศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค แลวเลือกจังหวัดท่ีเปนที่ต้ังของสถานี และเลือกสถานีน้ําฝนที่ตองการ

ใหแสดงขอมูล 

   ๒. ตัวเลือกสําหรับการเลือกชวงเวลาท่ีตองการใหแสดงขอมูลปริมาณน้ําฝน โดย

กาํหนดชวงเวลาเร่ิมตนและชวงเวลาสิ้นสุดท่ีตองการใหแสดงขอมูล 

   ๓. หนาตางสําหรับการแสดงขอมูลปริมาณนํ้าฝน โดยจะแสดงขอมูล 

- ลําดับตามการนําเขาขอมูล  

- วันที่ท่ีมกีารสํารวจตรวจวัดขอมูล  

- ปริมาณน้ําฝนท่ีนําเขามหีนวยเปนมิลลิเมตร  

- ผูนําเขาขอมูลในหัวขอ “สราง” 

- วันที่ท่ีมกีารนําเขาหรือแกไขขอมูล 

๑. 
๒. 

๓. 
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  ๖.๒.๔ หัวขอ “ปริมาณน้ํา” เปนการแสดงผลขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงของสถานีสํารวจน้ําทา

ในลุมน้ําตางๆ ตามศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค ที่มีการนําเขาขอมูลผาน Web Application 

 

   ๑. ตัวเลือกสําหรับการเลือกสถานีน้ําทาเพื่อใหแสดงขอมูลปริมาณนํ้าตามสถานีที่

ตองการ โดยเลือกศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค แลวเลือกจังหวัดที่เปนที่ต้ังของสถานี และเลือกสถานีน้ําทาที่

ตองการใหแสดงขอมูล 

   ๒. ตัวเลือกสําหรับการเลือกชวงเวลาที่ตองการใหแสดงขอมูลปริมาณน้ํา โดยกําหนด

ชวงเวลาเร่ิมตนและชวงเวลาสิ้นสุดที่ตองการใหแสดงขอมูล 

   ๓. หนาตางสําหรับการแสดงขอมูลปริมาณน้ํา โดยจะแสดงขอมูล 

- ลําดับตามการนําเขาขอมูล  

- วันที่และเวลาต้ังแตเร่ิมตนถึงสิ้นสุดในการสาํรวจขอมูล  

- ระดับน้ําเริ่มตนและระดับน้ําส้ินสุดในการสํารวจขอมูลมีหนวยเปนเมตร 

จากระดับน้ําสมมติ (ม. รสม.)  

- อุปกรณที่ใชในการสํารวจขอมูล 

- พื้นที่หนาตัดของสถานีที่มีการสํารวจขอมูล มีหนวยเปนตารางเมตร (ตร. ม.)  

- ความเรว็เฉล่ียของนํ้าในขณะที่มีการสํารวจขอมูล มีหนวยเปนเมตรตอวินาที 

(ม./ วินาท)ี 

- ปริมาณน้ํา เปนอัตราการไหลของน้ําในขณะที่มีการสํารวจขอมูล มีหนวย

เปนลูกบาศกเมตรตอวนิาที (ลบ.ม./ วนิาที) 

- หมายเหตุ เพ่ือระบุขอความที่ตองการระบุเพิ่มเติม 

- ผูนาํเขาขอมูลในหัวขอ “สราง” 

- วันที่ท่ีมกีารนําเขาหรือแกไขขอมูล 

๖.๒.๕ หัวขอ “สถานี” เปนการแสดงผลขอมูลสถานีสํารวจน้ําทาของศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค 

ที่มีการนําเขาขอมูลผาน Web Application 

๑. 
๒. 

๓. 
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๑. ตัวเลือกสําหรับการเลือกสถานีน้ําทาเพื่อใหแสดงขอมูลของสถานีน้ําทาในจังหวัด

ตางๆ โดยเลือกศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค แลวเลือกจังหวดัที่เปนที่ตั้งของสถาน ี

๒. หนาตางสําหรับการแสดงขอมูลปริมาณนํ้า โดยจะแสดงขอมูล 

- ลําดับตามการนําเขาขอมูลสถาน ี 

- รหัสสถานี  

- ชื่อสถานี  

- ศูนยอุทก 

- ลุมน้ํา 

- พิกัด โดยแสดงเปนละติจูด ลองจจิูด 

- ผูนาํเขาขอมูลในหัวขอ “สราง” 

- วันที่ท่ีมกีารนําเขาหรือแกไขขอมูล 

 ๖.๓ แถบเครื่องมือสําหรับการนําเขาขอมูลใน Web Application เพื่อแสดงขอมูลผานเว็บไซต 

 

  ๖.๓.๑ ระดับน้ํารายวนั  เปนการนําเขาขอมูลระดับน้ํารายวันที่ไดจากการสํารวจในสนาม

ของสถานีสํารวจน้าํทา 

  

๑. 

๒. 

๑. 

๒. 

๓. 
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   ๑. ตัวเลือกสําหรับการเลือกสถานีน้ําทาเพื่อใหแสดงขอมูลระดับน้ํารายวัน เวลา 

๐๖.๐๐ น. เพื่อแสดงหรือแกไขขอมูลระดับน้ํารายวันที่มีการนําเขาขอมูลแลว โดยสามารถเลือกศูนยอุทกวิทยา

ภาค จังหวัดที่เปนที่ตั้งของสถานี วันที่ที่มีการนําเขาขอมูล ซ่ึงสามารถเลือกใหแสดงเปนรายจังหวัด แสดงทุก

สถาน ีหรือแสดงเปนสถานีตามชวงเวลาตางๆ ของศูนยอุทกวิทยาภาคนั้นๆ ได 

    - แสดงรายจังหวัด เปนการแสดงขอมูลระดับน้ํารายวันทั้งหมดของจังหวัด

และศนูยอุทกวิทยาฯ ทีไ่ดเลือกไว ซึ่งมกีารนาํเขาขอมูลผาน Web Application แลว โดยจะแสดงขอมูลลําดับที่ 

ชื่อสถานี ระดับนํ้าที่ไดจากการสํารวจ ระดับน้ําที่ไดจากโทรมาตร รวมทั้งสามารถแสดงเปนกราฟระดับน้ําได 

 

    - แสดงทุกสถานี เปนการแสดงขอมูลระดับน้ํารายวันทั้งหมดทุกสถานีของ

ศูนยอุทกวิทยาภาคนั้นๆ ซ่ึงมีการนําเขาขอมูลผาน Web Application แลว โดยจะแสดงขอมูลลําดับที่ ชื่อสถานี 

ระดับน้ําที่ไดจากการสํารวจ ระดับน้ําท่ีไดจากโทรมาตร รวมทั้งสามารถแสดงเปนกราฟระดับน้ําได 

 

    - แสดงสถานี เปนการแสดงขอมูลระดับน้ํารายวันของสถานีสํารวจน้ําทา ซ่ึง

ไดเลือกสถานีและชวงเวลาแลว และมีการนําเขาขอมูลผาน Web Application โดยจะแสดงขอมูลลําดับที่ วันที่
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ที่มีการสํารวจขอมูล ระดับน้ําและปริมาณน้ําที่ไดจากการสํารวจ หมายเหตุเพื่อระบุขอมูลเพ่ิมเติม ชื่อของ

ผูใชงานในระบบ รวมทั้งวันท่ีและเวลาที่มีการนําเขาและแกไขขอมูล 

 

   ๒. หนาตางการแสดงผลขอมูลตามรายการที่มีการเลือกหรือกําหนดแลว 

   ๓. แถบเคร่ืองมือสําหรับการจัดการขอมูลระดับน้ํารายวัน 

- เครื่องมือ  เปนการเพิ่มขอมูลระดับน้ํารายวัน ตามสถานีสํารวจน้ําทาที่

ตองการนําเขาขอมูล 

 

- เครื่องมือ  เปนการแกไขระดับน้ํารายวันที่ไดจากการสํารวจ 

 

- เครื่องมือ  เปนการกําหนดขอมูลระดับน้ํารายวันใหใชขอมูลที่ไดจาก

โทรมาตรทั้งหมดทุกสถานี ในกรณีที่สถานีนั้นๆ เปนโทรมาตร 

วันท่ีของการสํารวจขอมลู 

เลือกศูนยอุทกวิทยาภาคที่ทาํการสํารวจ 

เลือกจังหวัดที่เปนที่ทําการสํารวจ 

เลือกสถานีที่ตองการเพิ่มขอมลู 

กรอกขอมูลระดับน้ําที่ไดจากการสํารวจ 

กรอกขอมลูปริมาณน้ําท่ีไดจากการสํารวจ 

ระบุขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) 

ทําการบนัทึกหรือยกเลิกขอมูล 
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- เครื่องมือ  เปนการบันทึกขอมูลระดับน้ํารายวันที่มีการนําเขาหรือแกไข

ขอมูลผาน Web Application 

- เครื่องมือ  เปนการคํานวณปริมาณน้ํารายจงัหวัด 

 

- เครื่องมือ  เปนการคํานวณปริมาณน้ําทุกสถานีของศูนยอุทกวิทยาภาค

นั้นๆ ท่ีเปนผูเขาใชงานระบบ Web Application 

- เครื่องมือ  เปนการรายงานสภาพน้ําทารายวัน เปนจังหวัด 

 

- เคร่ืองมือ  เปนการรายงานสภาพน้ําทารายวันทุกสถานีของศูนยอุทกวิทยา

ภาคนั้นๆ ที่เปนผูเขาใชงานระบบ Web Application 

  ๖.๓.๒ ระดับน้ํารายชั่วโมง  เปนการนําเขาขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงที่ไดจากการสํารวจ

ในสนามของสถานีสํารวจน้ําทา 

 

๑. 

๒. 

๓. 
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   ๑. ตัวเลือกสําหรับการเลือกสถานีน้ําทาเพื่อใหแสดงขอมูลระดับน้ําชั่วโมง เพื่อแสดง

หรือแกไขขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงที่มีการนําเขาขอมูลแลว โดยสามารถเลือกศูนยอุทกวิทยาภาค จังหวัดที่เปน

ที่ตั้งของสถานี วันที่ที่มีการนําเขาขอมูล ซ่ึงสามารถเลือกใหแสดงเปนรายจังหวัด แสดงทุกสถานี หรือแสดงเปน

สถานีตามชวงเวลาตางๆ ของศนูยอุทกวิทยาภาคนั้นๆ ได (ภาพประกอบเหมือนระดับน้ํารายวัน) 

    - แสดงรายจังหวัด เปนการแสดงขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงท้ังหมดของจังหวัด

และศูนยอุทกวิทยาภาค ท่ีไดเลือกไว ซึ่งมีการนําเขาขอมูลผาน Web Application แลว โดยจะแสดงขอมูล

ลาํดับที่ ชื่อสถาน ีระดับน้ําที่ไดจากการสํารวจ ระดับน้ําท่ีไดจากโทรมาตร รวมทั้งสามารถแสดงเปนกราฟระดับ

น้ําได 

    - แสดงทุกสถานี เปนการแสดงขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงท้ังหมดทุกสถานีของ

ศูนยอุทกวิทยาภาคนั้นๆ ซ่ึงมีการนําเขาขอมูลผาน Web Application แลว โดยจะแสดงขอมูลลําดับที่ ชื่อสถานี 

ระดับน้ําที่ไดจากการสํารวจ ระดับน้ําท่ีไดจากโทรมาตร รวมทั้งสามารถแสดงเปนกราฟระดับน้ําได 

    - แสดงสถานี เปนการแสดงขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงของสถานีสํารวจน้ําทา 

ซึ่งไดเลือกสถานีและชวงเวลาแลว และมีการนําเขาขอมูลผาน Web Application โดยจะแสดงขอมูลลําดับที่ 

วันที่ท่ีมีการสํารวจขอมูล ระดับนํ้าและปริมาณน้ําท่ีไดจากการสํารวจ หมายเหตุเพื่อระบุขอมูลเพิ่มเติม ชื่อของ

ผูใชงานในระบบ รวมทั้งวันท่ีและเวลาที่มีการนําเขาและแกไขขอมูล 

   ๒. หนาตางการแสดงผลขอมูลตามรายการที่มีการเลือกหรอืกําหนดแลว 

   ๓. แถบเคร่ืองมือสําหรับการจัดการขอมูลระดับน้ํารายวัน ซึ่งมีการทํางานที่เหมือนกับ

การจัดการขอมูลระดับน้ํารายวัน ที่มีเพิ่มเติมคือ  

- เครื่องมือ  เปนการจัดกลุมสถานีตางๆ ตามความเหมาะของพื้นที่หรือ

ตามลักษณะของการรายงานของศูนยอุทกวิทยาภาค เพื่อการแสดงหรือรายงานผลในเว็บไซต 

 

เปนหนาตางการแสดงขอมูลการจัดกลุม
สถานีตางๆ เชน ตามลุมน้ําหลัก แมน้ํา 
ของศูนยอุทกวิทยาภาคตางๆ 
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    หนาตางแสดงการสรางกลุมสถานีของระดบัน้ํารายชั่วโมง 

 

    หนาตางแสดงขอมูลการจัดเรียงลําดับของลุมน้ําที่จัดกลุม 

 

เปนหนาตางสําหรับการจัดกลุมสถานี
ตางๆ เชน ตามลุมน้ําหลัก แมน้ํา ของ
ศูนยอุทกวิทยาภาคตางๆ ใหมีความ
สอดคลองกับความตองการในการ
นําเสนอขอมลูสถานี 

เปนหนาตางแสดงขอมูลการจัดกลุมตางๆ 
ของศูนยอุทกวิทยาภาค 
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  ๖.๓.๓ ปริมาณน้ําฝน  เปนการนําเขาขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน (เวลา ๐๗.๐๐ น.) ที่

ไดจากการสํารวจตรวจวัดของสถานนี้ําฝน 

 

   ๑. ตัวเลือกสําหรับการเลือกสถานีน้ําฝนเพื่อใหแสดงขอมูลปริมาณฝนรายวัน สําหรับ

การแสดงหรือแกไขขอมูลปริมาณฝนที่มีการนําเขาขอมูลแลว โดยสามารถเลือกศูนยอุทกวิทยาภาค จังหวัดที่เปน

ที่ตั้งของสถานี วันที่ที่มีการนําเขาขอมูล ซ่ึงสามารถเลือกใหแสดงเปนรายจังหวัด แสดงทุกสถานี หรือแสดงเปน

สถานีตามชวงเวลาตางๆ ของศนูยอุทกวิทยาภาคน้ันๆ ได 

    - แสดงรายจังหวัด เปนการแสดงขอมูลปริมาณฝนทั้งหมดของจังหวัดและ

ศูนยอุทกวิทยาภาคที่ไดเลือกไว ซ่ึงมีการนําเขาขอมูลผาน Web Application แลว โดยจะแสดงขอมูลตามลําดับ

ที่ วันที่ที่มีการสํารวจตรวจวัดขอมูล ปริมาณน้ําฝนที่อานไดจากเคร่ืองมือสํารวจและโทรมาตร 

    - แสดงทุกสถานี เปนการแสดงขอมูลปริมาณฝนทั้งหมดทุกสถานีของศูนย

อทุกวิทยาภาคน้ันๆ ซ่ึงมีการนําเขาขอมูลผาน Web Application แลว โดยจะแสดงขอมูลตามลําดับที่ วันท่ีที่มี

การสํารวจตรวจวดัขอมูล ปริมาณน้ําฝนที่อานไดจากเครื่องมือสาํรวจและโทรมาตร 

    - แสดงสถานี เปนการแสดงขอมูลปริมาณฝนของสถานี ซ่ึงไดเลือกสถานีและ

ชวงเวลาแลว และมีการนําเขาขอมูลผาน Web Application โดยจะแสดงขอมูลลําดับที่ วันท่ีที่มีการสํารวจ

ขอมูล ระดับนํ้าและปริมาณน้ําที่ไดจากการสํารวจ ชื่อของผูใชงานในระบบ รวมทั้งวันที่และเวลาที่มีการนําเขา

และแกไขขอมูล 

   ๒. หนาตางการแสดงผลขอมูลตามรายการที่มีการเลือกหรอืกําหนดแลว 

   ๓. แถบเคร่ืองมือ  สําหรับการเพิ่มขอมูลปริมาณฝนที่ไดจากการสํารวจของ

สถานีฝน ในแตละศูนยอุทกวิทยาภาค 

 

๑. 

๒. 

๓. 

ศูนยอทุกวิทยาภาคที่สํารวจและนาํเขาขอมูล 

จังหวัดที่มีการสํารวจขอมลู 

สถานีที่สํารวจและนําเขาขอมลู 

ปริมาณฝนทีไ่ดจากการสํารวจและตองการนําเขา 

วันท่ีของการสํารวจขอมลูปริมาณฝน 

บันทกึหรือยกเลิกการนําเขาขอมลู 
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๖.๓.๔ ปริมาณน้ํา  เปนการนําเขาขอมูลปริมาณน้ําที่ไดจากการสํารวจของสถานีน้ําทา 

 

   ๑. ตัวเลือกสําหรับการเลือกสถานีนํ้าทาเพื่อใหแสดงขอมูลปริมาณน้ํา สําหรับการ

แสดงหรือแกไขขอมูลปริมาณน้ําท่ีมีการนําเขาขอมูลแลว โดยสามารถเลือกศูนยอุทกวิทยาภาค จังหวัดที่เปนท่ีต้ัง

ของสถานี สถาน ีและชวงเวลาที่ตองการจะแสดง นําเขาหรือแกไขขอมูลปริมาณน้ํา 

   ๒. หนาตางการแสดงผลขอมูลของสถานีน้ําทาที่ไดเลือกไว โดยจะแสดงขอมูล ลําดับที่ 

เวลาเริ่มตนและส้ินสุดในการสํารวจ ระดับน้ําเร่ิมตนและสิ้นสุดในการสํารวจ มีหนวยเปนเมตร ระดับนํ้าสมมต ิ

(ม. รสม.) อุปกรณท่ีใชในการสํารวจ พื้นทีห่นาตัดของสถานีที่สํารวจ มีหนวยเปนตารางเมตร ความเร็วเฉล่ียของ

ลําน้ําในขณะที่สํารวจ มีหนวยเปนเมตรตอวินาที (ม./ วินาที) ปริมาณน้ําท่ีไดจากการสํารวจ มีหนวยเปน

ลูกบาศกเมตรตอวินาที (ลบ.ม./ วินาที) และขอมูลท่ีตองการระบุเพิ่มเติมในหมายเหตุ ผูนําเขาและแกไขขอมูล

ระบบ รวมท้ังเวลาดวย 

   ๓. แถบเคร่ืองมือ  สําหรับการเพิ่มขอมูลปริมาณน้ําที่ไดจากการสํารวจของ

แตละศูนยอุทกวิทยาภาค 

  

๑. 

๒. 

๓. 

กรอกรายละเอียดขอมูลท่ีจากจากการ
สํารวจขอมูลปริมาณน้ําของสถานีตางๆ 
และทําการบันทึกขอมูลเขาในระบบของ 
Web Application 
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๖.๓.๕ สถาน ี  เปนการแสดงขอมูลสถานีน้ําทา รวมถึงการนําเขา แกไข และการจัดการ

ขอมูลของสถานีน้ําทา 

 

   ๑. ตัวเลือกสําหรับเลือกศูนยอุทกวิทยาภาค เพื่อแสดงและแกไขขอมูลสถานีสํารวจ

น้ําทา 

   ๒. หนาตางการแสดงผลขอมูลของสถานีน้ําทาที่ไดเลือกไว โดยจะแสดงขอมูลสําคัญ

ตางๆ ที่เก่ียวของกับสถานีน้ําทา เชน ชื่อสถานี รายละเอียดสถานี ลุมน้ํา คาพิกัด ศูนยเสาระดับของสถานี เปนตน 

   ๓. แถบเคร่ืองมือ  สําหรับการเพิ่มขอมูลสถานีน้ําทารายสถานี ของแตละ

ศูนยอุทกวิทยาภาค 

  

๑. 
๒. 

๓. 

กรอกและกําหนดรายละเอียดขอมูลของ
สถานีน้ําทาที่ตองการเพ่ิมเติมสถานี และ
ทําการบันทึกขอมูลเขาในระบบของ Web 
Application 
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๖.๓.๖ นําเขาสถานีน้ําทา  เปนการนําเขาสถานีน้ําทา โดยการกําหนดคําสั่งปน้ําและทํา

การเลือก แลวอพัโหลดไฟลตามรูปแบบสําหรับการอัพโหลดสถานีน้ําทาเขาระบบ Web Application  

 

๖.๓.๗ นําเขาสถานีน้ําฝน  เปนการนําเขาสถานีน้ําฝน โดยการกําหนดคําส่ังปน้ําและทํา

การเลือก แลวอพัโหลดไฟลตามรูปแบบสําหรับการอัพโหลดสถานีน้ําฝนเขาระบบ Web Application  

 

๖.๓.๘ นําเขา Rating Table  เปนการนําเขาตารางความสัมพันธระหวางปริมาณและระดับ

น้ํา โดยเลือกศูนยอุทกวิทยาภาค จังหวัด สถานี และเลือกไฟลตามรูปแบบสําหรับการอัพโหลดของ Rating 

Table แลวอัพโหลดไฟลเขาระบบ Web Application  

 

๖.๓.๙ ผังน้ํา สถานการณ นํ้า  เปนการนําเขาไฟลผังน้ําเพื่อการจัดการ และผัง

สถานการณน้ํา โดยเลือกเครื่องมือ  เปนการเพิ่มขอมูลไฟล .CSV ท่ีตองการอัพโหลดเขาระบบ 

 

กําหนดคําส่ังปน้ํา แลวทําการเลือกไฟล
และอัพโหลดไฟลดังกลาวเขาระบบของ 
Web Application 

กําหนดคําส่ังปน้ํา แลวทําการเลือกไฟล
และอัพโหลดไฟลดังกลาวเขาระบบของ 
Web Application 
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  ๖.๓.๑๐ ผูใช  เปนเคร่ืองมือสําหรับการจัดการขอมูลผูใชงาน และการเพิ่มขอมูลผูใชงาน

ของระบบ Web Application 

 

   ๑. ตัวเลือกสําหรับเลือกศูนยอุทกวิทยาภาค เพ่ือแสดงขอมูลสําหรับการจัดการ  

การแกไขขอมูลผูใชงาน และการเพิ่มผูใชงานในระบบ 

   ๒. หนาตางสําหรับการแสดงผลขอมูลผูใชงาน ซ่ึงรวมถึงการแกไขสามารถแกไขหรือ

การจัดการขอมูลผูใชงานในหนาตางนี้ไดเลย 

   ๓. เคร่ืองมือ  สําหรับการเพิ่มขอมูลผูใชงานฝนระบบ Web Application 

  

เลือกไฟล .CSV สําหรับการอัพโลด 

กําหนดชือ่ที่ตองการแสดง 

เลือกประเภทของผังนํ้า 

บันทกึหรือยกเลิกการนาํเขาขอมลู 

๑. 
๒. 

๓. 

กําหนดชือ่ผูใชและรหสัผาน 

เลือกประเภทของกลุมผูใช 

กรอกรายละเอยีดชือ่-นามสกุล ของผูใช 

บันทกึหรือยกเลิกการเพ่ิมขอมลูผูใช 
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  ๖.๓.๑๑ หมายเหตุ  เปนการระบุขอมูลเพิ่มเติมของสถานี โดยการเลือกศูนยอุทกวิทยา

ภาค แลวจะแสดงขอมูลสถานีตางๆ ของศูนยอุทกวิทยาภาค 

 

  ๖.๓.๑๒ นาํเขารูปตัดขวางลําน้ํา  เปนการนําเขาขอมูลรูปตัดขวางลําน้ําของสถานีตางๆ 

โดยการเลือกศูนยอุทกวิทยาภาค จังหวัดที่เปนท่ีต้ังของสถานี และเลือกสถานีสําหรับการนําเขารูปตัดขวางลําน้ํา 

แลวเลือกไฟลและอัพโหลดไฟลท่ีจัดทาํตามรูปแบบของการนําเขาขอมูลรูปตัดขวางลําน้ํา 

 

  ๖.๒.๑๓ นําเขา Min Mean Max ระดับน้ํารายวัน  เปนการนําเขาขอมูลกราฟระดับ

น้ํารายวัน ตามขอมูลระดับน้ําต่ําสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย ของสถานวีัดระดับน้ําตางๆ ตามรูปแบบของการนําเขา

ขอมูลกราฟเปรียบเทยีบระดับน้ํารายวัน 

 

๑. 
๒. 

๓. 
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   ๑. ตัวเลือกสําหรับการเลือกศูนยอุทกวิทยาภาค จังหวัดที่เปนที่ตั้งของสถานี และ

สถานีน้ําทา ที่ตองการนําเขาขอมูลกราฟระดับน้ํา 

   ๒. ตัวเลือกสําหรับเลือกประเภทหรือชนิดของขอมูลระดับน้ําสําหรับการนําเขากราฟ

ระดับน้ํา ซึ่งเปนขอมูลระดับน้ําต่ําสุด ระดับน้ําเฉลี่ย และระดับน้ําสูงสุด 

 

   ๓. ตัวเลือกสําหรับการเลือกไฟลตามรูปแบบของการนําเขาขอมูลกราฟเปรียบเทียบ

ระดับน้ํารายวัน เพื่ออัพโหลดเขาสูระบบ Web Application นอกจากนั้นสามารถลบไฟลขอมูลกราฟ

เปรียบเทียบระดับน้ํารายวันที่อัพโหลดไปแลวได โดยการคลิกเลือกลบขอมูล 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ 

๑ .  กํ า ห น ด ส ถา นี ต ร ว จ วั ด 
น้ําฝน-นํ้าทา ท่ีจะแสดงขอมูล
บนเว็บไซต 
 
 
๒. ตรวจสอบสถานะความพรอม
ใชงานของสถานีตรวจวัด 
 
 
 

๓. จัดกลุมสถานีตรวจวัดน้ําฝน
น้ําทาที่อยูในลําน้ําเดียวกัน 
 
 
๔. รับขอมูลจากสถานีตรวจวัด
น้ําฝน-นํ้าทา หรือ รับขอมูลจาก
พนักงานอานคาระดับน้ําฝน-
น้ําทา 
 
๕. ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล 
 

- สถานีน้ําฝน-น้ําทาท่ีคัดเลือกครอบคลุม 
สามารถประเมินและติดตามสถานการณน้ํา
ในเขตพ้ืนที่ลุมน้ําและพื้นที่เสี่ยงภัย 
 
 
- สถานีน้ําฝน-นํ้าทาใชงานไดสามารถสง
ขอมูลไดตอเนื่องตามท่ีตองการและคาที่ได
จากสถานีตรวจวัดมีความถูกตองตรงกับ
ความเปนจริง 

 

- สถานีฝนอยูในจังหวัดเดียวกัน และสถานี
น้ําทาจับกลุมในลําน้ําเดียวกันหรือเปนลําน้ํา
ที่เชื่อมตอกัน 
 
- ขอมูล มีความสมบูรณครบถ วนตามที่
ตองการ 
 
 
 
- ขอมูลถูกตองมีความสัมพันธกัน ขอมูลตรง
กับสภาพความเปนจริง 
 

- ตรวจสอบขอมูลสถานีกับพ้ืนที่ลุม
น้ําและพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
 
 
 
- ตรวจสอบความพรอมใชงานของ
อุปก รณ เ ค รื่ อ งมื อสํ า ห รั บก า ร
ตรวจวัด 
 

 

- ตรวจสอบตํ าแหนงที่ตั้ งสถา นี
ตรวจวัดน้ําฝน-น้ําทา กับพื้นที่ลุมน้ํา
หรือลําน้ําตามความเหมาะสม 
 
- ตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
ตามสถานีตรวจวัดตางๆ 
 
 
 
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
จากแหลงตรวจวัดตางๆ 

- เจาหนาที่และหัวหนาฝาย
สารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 
 
 
- เจาหนาที่และหัวหนาฝาย
สารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 
 

 

- เจาหนาที่และหัวหนาฝาย
สารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 
- เจาหนาที่และหัวหนาฝาย
สารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 

 
 

- เจาหนาที่และหัวหนาฝาย
สารสนเทศและพยากรณน้ํา 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ 

๖. นําเขาขอมูลน้ําฝน-น้ําทาโดย
นําเขาผาน Web Application 
(http://hyd-app.rid.go.th) 
 
๗. ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่แสดงในเว็บไซต 
 

 
๘. แสดงผลขอมูลในเว็บไซต 
 

- ขอมูลตรงกับขอมูลสนามท่ีไดจากการ
ตรวจวัด 
 
 
- ขอมูล ท่ีแสดงมีความถูกตองครบถ วน
สมบูรณมีความสัมพันธท่ีด ี
 

 
- ขอมูลถูกตองและครบถวน 

- ตรวจสอบขอมูลกับขอมูลที่ไดจาก
การตรวจวัด 
 
 
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่
แสดงในเว็บไซตกับขอมูลสนามที่ได
จากการตรวจวัดตางๆ 
 
- ตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
ท่ีแสดงในเว็บไซต 

- เจาหนาที่และหัวหนาฝาย
สารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 
 
- เจาหนาที่และหัวหนาฝาย
สารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 
 
- เจาหนาที่และหัวหนาฝาย
สารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 

 

 
 
 
 



 

๒๗ 

๘. ปญหาและขอเสนอแนะ 

๘.1 การนําเขาขอมูลแตละประเภทมีรปูแบบสําหรับไฟลในการนําเขาขอมูล ผาน Web Application ที่
แตกตางกัน เชน ขอมูลสถานีน้ําทา สถานีน้ําฝน การนําเขา Rating Table รูปตัดขวางลําน้ํา ผังสถานการณนํ้า 
เปนตน ดังนั้นในการนําเขาขอมูลแตละครั้งจึงตองจัดเตรียมแตละประเภทใหอยูในรูปแบบที่สามารถนําเขาใน 
Web Application ได 

๘.2 เกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล ซึ่งมีที่มาของขอมูลจากหลายแหลงขอมูล เชน ขอมูลระดับนํ้า
ที่มาจากโทรมาตรหรือพนักงานอานระดับน้ํา เปนตน จึงอาจกอใหเกิดความสับสนในการนําเขาขอมูล 

๘.๓ การนําเขาขอมูลโดยการเช่ือมตอขอมูลจากโทรมาตร ผาน Web Application ซึ่งบางครั้งระบบ
โทรมาตร หรือระบบแมขายอาจจะเกิดการขัดของ ทําใหไมสามารถเช่ือมตอขอมูลจากโทรมาตรเขาสู Web 
Application มีผลทําใหไมสามารถแสดงขอมูลในเว็บไซตได 

 

๙. แบบฟอรมที่ใช 

 ๙.1 แบบฟอรมการนําเขาขอมูลสถานีน้ําทา 

 ๙.2 แบบฟอรมการนําเขาสถานีน้ําฝน 

 ๙.3 แบบฟอรมการนําเขา Rating Table ในรปูแบบ CSV ไฟล 
  ๙.๓.๑ Template ๔ กลุม รทก. กอน รสม. (msl, ad) แบบที่ ๑ 
  ๙.๓.๒ Template ๔ กลุม รสม. กอน รทก. (ad, msl) แบบที่ 2 
  ๙.๓.๓ Template 5 กลุม รทก. กอน รสม. (msl, ad) แบบที่ 3 
  ๙.๓.๔ Template 5 กลุม รสม. กอน รทก. (ad, msl) แบบที่ 4 

 ๙.๔ แบบฟอรมการนําเขา ผังสถานการณน้ํา หรือผังน้ําเพ่ือการจัดการ ในรปูแบบ SVG ไฟล 

 ๙.๕ แบบฟอรมการนําเขารูปตัดขวางลํานํ้า ในรูปแบบ CSV ไฟล 

 ๙.๖ แบบฟอรมการนําเขากราฟเปรียบเทียบระดับน้ํารายวัน ในรูปแบบ CSV ไฟล 

 
  



 

๒๘ 

 
 
 

ภาคผนวก 

  



 

๒๙ 

ตัวอยางแบบฟอรมการนําเขาขอมูล Rating Table ในรูปแบบ CSV ไฟล  

- แบบ Template ๔ กลุม รทก. กอน รสม. (msl, ad) แบบที่ ๑ 

 
 
 - Template ๔ กลุม รสม. กอน รทก. (ad, msl) แบบท่ี 2 

 
  



 

๓๐ 

 - Template 5 กลุม รทก. กอน รสม. (msl, ad) แบบท่ี 3 

 
 
 - Template 5 กลุม รสม. กอน รทก. (ad, msl) แบบท่ี 4 

 
  



 

๓๑ 

ตัวอยางแบบฟอรมการนําเขารูปตัดขวางลําน้าํ ในรูปแบบ CSV ไฟล 

 
 
ตัวอยางแบบฟอรมการนําเขากราฟเปรียบเทยีบระดับน้ํารายวัน ในรูปแบบ CSV ไฟล 

 


