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1. สํารวจ ArcGIS Online 
เราดใีจทีค่ณุตดัสนิใจเริม่ตน้ใชง้าน ArcGIS Online กบัองคก์รของคณุ หากคณุยังไมคุ่น้เคยกบัการ
ใชง้าน GIS ไมต่อ้งกงัวลใจไป—ถอืโอกาสน้ีในการเริม่ตน้ทําความคุน้เคยไปกบัซอฟตแ์วรก์ารสรา้ง
แผนทีแ่ละการวเิคราะหบ์นระบบคลาวดข์อง Esri ArcGIS Online ชว่ยใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่ผูค้น 
ตําแหน่งทีต่ัง้ และขอ้มลูเขา้ดว้ยกนัได ้สรา้งแผนทีเ่ชงิโตต้อบ เพือ่การสรา้งภาพและสํารวจขอ้มลู
ของคณุ เครือ่งมอืการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพสงู จะชว่ยเหลอืคณุในการสํารวจและปรับแตง่เรือ่งราว
เกีย่วกบัขอ้มลูของคณุใหน่้าสนใจยิง่ขึน้ แชรแ์ผนทีท่ีน่่าสนใจ ซึง่สามารถบอกเลา่เรือ่งราวของคณุ 
และชกันําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้

กอ่นการตัง้คา่ ArcGIS Online ใหล้องดําเนนิการตามบทชว่ยสอนสัน้ ๆ ไมก่ีร่ายการ ซึง่จะชว่ย
ใหค้ณุเขา้ใจเกีย่วกบัพืน้ฐานของการสรา้งแผนทีแ่ละการวเิคราะห ์

บทชว่ยสอนน้ีจะแนะนําวธิกีารทําสิง่ตา่ง ๆ ตอ่ไปน้ีใหก้บัคณุ: 

• สํารวจแผนที ่ตรวจสอบวา่มใีครยา้ยออกไป ยา้ยไปทีใ่ด และใครยังอยูต่อ่หลังเหตกุารณ์เฮ
อรเิคน Harvey [10 นาท]ี 

• เร ิม่ตน้ทํางานกบั ArcGIS Online สรา้งและแชรแ์ผนทีแ่สดงการอพยพ เพือ่เตรยีมตัวให ้
พรอ้มสําหรับพายเุฮอรเิคนทีก่ําลังจะมาถงึ [45 นาท]ี 

• แชรแ์ผนที ่แชรแ์ผนทีส่ถานทีพ่ักผอ่นของคณุ [20 นาท]ี 

• สรา้งแผนทีแ่สดงระยะเวลาทีใ่ชเ้ดนิ ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที ่เพือ่คน้หาว่าภายใน 20 
นาท ีคณุสามารถเดนิไปไหนไดบ้า้ง [15 นาท]ี 

• สรา้งซนี สรา้งซนี 3D เพือ่แสดงแผนงานของสภาเทศบาล [20 นาท]ี 

เริม่ตน้ดําเนนิการสรา้งและวเิคราะหแ์ผนที ่

  

https://learn.arcgis.com/en/paths/try-arcgis-online/
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2. เปิดใชง้านการสมัครสมาชกิของคณุ 
เมือ่คณุซือ้การสมัครสมาชกิ ArcGIS Online คณุจะสามารถกําหนดคา่ไซตข์องคณุในรปูแบบที่
เหมาะสําหรับองคก์รของคณุได ้ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถตัง้ นโยบายการรักษาความปลอดภัย และ
การแชร ์กําหนดสทิธิแ์ละเครดติ ใหก้บัสมาชกิตามงาน ทีพ่วกเขาตอ้งรับผดิชอบ และกําหนดคา่
หนา้หลักของคณุและแกลเลอรใีหเ้หมาะสมกบัแบรนดข์องคณุ นอกจากน้ีคณุยังสามารถผสานระบบ
การจัดการตัวตนขององคก์รของคณุไดอ้กีดว้ย 

สว่นประกอบหลัก 

การสมัครสมาชกิ ArcGIS Online จะประกอบดว้ยสว่นประกอบหลกัตอ่ไปน้ี: 

หนา้หลกั—หนา้หลักของคณุจะสามารถสรา้งความประทับใจแรกใหก้บัเหลา่ผูม้าเยอืนไซตข์องคณุ
ได ้เพิม่แบนเนอรท์ีน่่าสนใจ และโลโกข้องคณุเอง นําเสนอแผนที ่และแอปทีด่ทีีส่ดุของคณุ พรอ้ม
เพิม่คําอธบิาย ลงิก ์หรอื ทรัพยากร ทีจ่ะชว่ยใหผู้ม้าเยอืน ใชป้ระโยชน ์จากไซตข์องคณุไดอ้ยา่ง
เต็มที ่ 

กลุม่—กลุม่คอืวธิหีนึง่ในการจัดระเบยีบสมาชกิและเน้ือหาของคณุตามโปรเจค ขัน้ตอนการทํางาน 
และการรเิริม่ทีก่ําหนดไว ้คณุสามารถตัง้คา่กลุม่ เพือ่ใหส้ทิธิใ์นการเขา้ถงึรายการทีก่ําหนดไว ้ตาม
โครงสรา้งองคก์รของคณุ กลุม่ตา่งๆ ยังชว่ยใหส้มาชกิขององคก์รอืน่ๆ สามารถทํางานร่วมกนัไดอ้กี
ดว้ย  

สมาชกิ—เพิม่ผูใ้ชใ้หมล่งใน ArcGIS โดยการเชญิใหพ้วกเขาเขา้รว่ม หรอืเพิม่เองโดยตรง คณุ
สามารถเพิม่สมาชกิแบบเป็นกลุม่หรอืทลีะรายก็ได ้คณุสามารถตัง้คา่บัญชผีูใ้ชใ้หก้บัสมาชกิองคก์ร
ได ้รวมทัง้อนุญาตใหพ้วกเขาสรา้งบัญชผีูใ้ชข้องตัวเอง หรอืใชร้ะบบลอ็กอนิเฉพาะองคก์รของคณุ
ทีม่อียูไ่ด ้

เนือ้หา—เน้ือหา ArcGIS Online ของคณุจะประกอบไปดว้ย แผนที ่แอป และเน้ือหา และยังมี
ทรัพยากรในการจัดเก็บ จดัหมวดหมู ่แกไ้ข และแชรส์ ิง่ทีค่ณุสรา้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 

สว่นประกอบหลกัเหลา่น้ีจะทํางานรว่มกนั เพือ่มอบประสบการณ์ ArcGIS Online ทีต่รงตาม
ขอ้กําหนดองคก์รของคณุ    
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เกร็ดความรู ้

คณุจะตอ้งตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ตอ่ไปน้ีในตอนทีค่ณุตัง้คา่ ArcGIS Online ครัง้แรก: 

ชือ่ไซต ์ArcGIS Online ของคณุ—ชือ่องคก์รคอืสิง่ทีจ่ะปรากฏในแบนเนอรบ์นหนา้หลัก คณุ
ควรเลอืกชือ่ทีโ่ดดเดน่และสามารถแสดงถงึตัวตนขององคก์รคณุ หรอืแสดงถงึวัตถปุระสงคข์อง
ไซต ์ArcGIS Online ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ชือ่ยอ่—ชือ่ยอ่จะปรากฏในลงิก ์URL ทีเ่ชือ่มโยงกบัไซต ์ArcGIS Online ของคณุ (เชน่ sample-
org-name.maps.arcgis.com) โปรดพจิารณาชือ่ทีค่ณุตอ้งการใชอ้ยา่งถว้นถี ่คณุสามารถเปลีย่น
ไดใ้นภายหลัง แตค่ณุอาจจะตอ้งอัปเดต URL เน้ือหาบางสว่นของคณุดว้ยตัวเอง 

การตดิตอ่ผูด้แูลระบบ—พจิารณาการเตรยีมผูด้แูลระบบไวส้องถงึสามรายเพือ่ใชเ้ป็นจดุตดิตอ่ 
ผูด้แูลระบบเหลา่น้ีและทีอ่ยูอ่เีมลของพวกเขา จะแสดงรายการอยูใ่นอเีมลอตัโนมัตทิีส่ง่จาก 
ArcGIS Online ในขณะทีส่มาชกิรอ้งขอการรเีซ็ตรหัสผา่น ขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัชือ่ผูใ้ช ้รอ้ง
ขอการแกไ้ขบัญชผีูใ้ช ้หรอืปัญหาใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจัดสรรเครดติใหก้บับัญชผีูใ้ช ้และผูต้ดิตอ่จะ
ไดร้ับการแจง้เตอืนทางอเีมลเกีย่วกบัการสมคัรสมาชกิ  

เรยีนรูว้ธิเีปิดใชง้านการสมัครสมาชกิของคณุ 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm
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3. ตัง้คา่หนา้หลักของคณุ 
เริม่ตน้ดว้ยการกําหนดคา่ ArcGIS Online ใหต้รงตามความตอ้งการขององคก์รของคณุ เชน่ คณุ
สามารถกําหนดไดว้า่จะใหส้มาชกิสามารถคน้หาและแชรเ์น้ือหาภายนอกองคก์รหรอืไม ่บางการ
กําหนดคา่จะดําเนนิการเป็นสว่นหนึง่ของการเปิดใชง้านการสมัครสมาชกิ—เชน่ การตัง้คา่ URL 
องคก์รของคณุ ในขณะทีค่ณุเริม่ตน้ คณุควรใหค้วามสําคัญกบัภาพลักษณ์ของหนา้หลักของคณุ 
และการตัง้คา่การรักษาความปลอดภัยของไซต ์

ปรับแตง่ภาพลักษณ์ 

ลองนกึถงึแบรนดข์องคณุและวธิทีีด่ทีีส่ดุในการนําเสนอแบรนดบ์นไซตข์องคณุ น่ีคอืคําแนะนํา
บางสว่นในการสรา้งหนา้หลักอยา่งมปีระสทิธภิาพ: 

• ทําใหห้นา้หลักของคณุดมูคีวามเป็นมอือาชพีและเป็นระเบยีบมากขึน้ ใชแ้บนเนอร์
และโลโกท้ีป่รับแตง่เอง และแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัวัตถปุระสงคข์องไซตข์องคณุ 

• นําเสนอแผนทีแ่ละแอปทีด่ทีีส่ดุของคณุ ในรปูแบบเน้ือหาแนะนําบนหนา้หนักของคณุ  

เรยีนรูว้ธิกีารตัง้คา่หนา้หลักของคณุ 

ขอ้ควรพจิารณาเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภัย 

ArcGIS Online คอืไซตท์ีป่ลอดภัย ไวว้างใจได ้และมคีวามยดืหยุน่ คณุสามารถกําหนดคา่การ
ควบคมุความเป็นสว่นตัวและการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสมกบัองคก์รของคณุได ้ตัวอยา่งเชน่ 
คณุสามารถกําหนดคา่นโยบายรหัสผา่น รวมถงึความยาวของรหัสผา่น ความซบัซอ้น และ
ขอ้กําหนดเกีย่วกบัประวัตกิารใชง้านได ้คณุสามารถเลอืกทีจ่ะอนุญาตใหส้มาชกิแชรเ์น้ือหา
ภายนอกองคก์ร หรอือนุญาตใหแ้ชรเ์ฉพาะภายในองคก์รก็ได ้นอกจากน้ีคณุยังสามารถตัง้คา่
ล็อกอนิเฉพาะองคก์ร และการรับรองความถกูตอ้งแบบหลายปัจจัยไดอ้กีดว้ย 

เราขอแนะนําใหค้ณุอนุญาตการเขา้ถงึ ArcGIS Online, ขอ้มลู และแอสเซ็ทอืน่ๆ ไดเ้ฉพาะผา่น 
HTTPS เทา่นัน้ การทําเชน่น้ีจะชว่ยป้องกนัขอ้มลูของคณุได ้

เรยีนรูว้ธิกีารตัง้คา่นโยบายการรักษาความปลอดภัยของคณุ 

นอกจากน้ีคณุยังสามารถตรวจสอบ ArcGIS Trust Center เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
รักษาความปลอดภัย ความเป็นสว่นตัว และการปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับ 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-home.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm
https://doc.arcgis.com/en/trust/
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4. สรา้งกลุม่ 
กลุม่จะสรา้งโครงสรา้งใหก้บัองคก์รของคณุ และคอืวธิหีนึง่ในการจัดระเบยีบรายการทีค่ณุตอ้งการแชรก์บั
สมาชกิองคก์รของคณุและสาธารณชน คณุสามารถตัง้คา่กลุม่ ใหเ้ป็นแบบสว่นบคุคล และตอ้งมกีารเชญิ
เทา่นัน้ หรอืกลุม่แบบสาธารณะทีท่กุคนสามารถใชง้านได ้เมือ่วางแผนเพยีงเลก็นอ้ย คณุจะสามารถใช ้
กลุม่ เป็นเครือ่งมอืสนับสนุน ขัน้ตอนการดําเนนิงานของคณุ และดแูลใหแ้น่ใจวา่ เน้ือหาทีเ่สร็จ
สมบรูณ์นัน้ได ้รบัการแชรก์บักลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการ เชน่ คณุสามารถสรา้งกลุม่ทํางานและกลุม่
เผยแพรส่ําหรับรายการทีเ่กีย่วกบัโปรเจคได ้กลุม่ทํางานอาจเป็นกลุม่สว่นบคุคลทีใ่ชใ้นการแชรง์านทีอ่ยู่
ระหวา่งดําเนนิการ กลุม่เผยแพรอ่าจเป็นกลุม่สาธารณะทีใ่ชใ้นการแชรเ์น้ือหาทีเ่สร็จสมบรูณ์กบัทกุคน 

คณุยังสามารถใชก้ลุม่เพือ่นําเสนอเน้ือหาบนหนา้หลกัและแกลเลอร ีและสรา้งแกลเลอรทีีป่รบัแตง่เอง
สําหรับแผนทีฐ่านและแอปได ้

การสรา้งกลุม่ขณะตัง้คา่องคก์รของคณุ จะชว่ยใหค้ณุสามารถจัดระเบยีบสมาชกิและเน้ือหาลงในกลุม่ 
ขณะทีทํ่าการเพิม่ได ้

เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งกลุม่ 

ความรว่มมอื 

การทํางานรว่มกนั คอืความสมัพันธท์ีอ่าศัยความเชือ่ใจ ซึง่ชว่ยใหอ้งคก์รตา่ง ๆ สามารถทํางาน
รว่มกนับนเน้ือหาผา่นกลุม่ตา่ง ๆ ได ้การทํางานร่วมกนัแบบเป็นพันธมติรและแบบกระจายการ
ทํางาน จะมวีธิทีีห่ลากหลายในการแชรแ์ผนที ่แอป ชัน้ขอ้มลู และอืน่ ๆ กบัองคก์รอืน่ 

ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทํางานรว่มกนั 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/create-groups.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/understand-collaborations.htm
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5. เพิม่สมาชกิ 
ArcGIS Online มรีะบบทีย่ดืหยุน่ในการเพิม่สมาชกิลงในองคก์รของคณุ คณุสามารถเพิม่สมาชกิ
โดยอัตโนมัต ิหรอืเชญิใหเ้ขา้รว่มองคก์รของคณุได ้คณุสามารถเพิม่และเชญิสมาชกิไดค้รัง้ละหนึง่
คน หรอืคณุสามารถอพัโหลดไฟลแ์ละเพิม่และเชญิสมาชกิเป็นกลุม่ได ้คณุสามารถเปิดใชง้านระบบ
ล็อกอนิเฉพาะองคก์รของคณุทีม่อียู ่ตัง้คา่บัญชผีูใ้ชส้มาชกิดว้ยตัวเอง หรอื ใหส้มาชกิสรา้งบัญช ี
ผูใ้ชข้องตัวเองกไ็ด ้ในสว่นหนึง่ของกระบวนการเชญิ คณุจะตอ้งกําหนดประเภทและบทบาทของ
ผูใ้ช ้และกําหนดสมาชกิเขา้กลุม่ทีค่ณุสรา้งดว้ย  

เรยีนรูว้ธิกีารเพิม่สมาชกิ 

หลักปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุ 

ดา้นลา่งคอืหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการเพิม่สมาชกิ สว่นใหญแ่ลว้จะสามารถดําเนนิการไดใ้นสว่นหนึง่
ของกระบวนการเชญิ 

• กําหนดคา่ล็อกอนิเฉพาะองคก์ร—หากคณุใชร้ะบบล็อกอนิเฉพาะองคก์ร เชน่ Okta 
หรอื Google Workspace ใหเ้พิม่สมาชกิโดยใชล้็อกอนิ SAML หรอื OpenID Connect 
สว่นน้ีจะชว่ยใหส้มาชกิสามารถลงชือ่เขา้ใช ้ArcGIS Online ดว้ยล็อกอนิทีม่อียู ่แทน
การสรา้งบัญชผีูใ้ช ้ArcGIS ใหมไ่ด ้ 
เรยีนรูว้ธิกีารกําหนดคา่ล็อกอนิ 

• กําหนดประเภทผูใ้ช—้ประเภทผูใ้ชจ้ะกําหนดสทิธิแ์ละแอปทีค่ณุสามารถมอบให ้
สมาชกิได ้มปีระเภทผูใ้ชท้ีห่ลากหลายเพือ่ใหต้รงกบัวธิกีารทํางานของทมีของคณุ 
กําหนดประเภทผูใ้ชต้ามความจําเป็น และความตอ้งการใชง้านของสมาชกิ เชน่ Creator 
จะสามารถใชง้านไดท้กุความสามารถใน ArcGIS Online และแอปเกอืบทัง้หมด ในขณะ
ที ่Viewer จะสามารถดไูดเ้ฉพาะรายการทีแ่ชรใ์หก้บัพวกเขา และเขา้ใชง้านแอปไดอ้
ยา่งจํากดั  
เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเภทผูใ้ช ้

• เลอืกบทบาท—พจิารณาสทิธิท์ีส่มาชกิแตล่ะรายจําเป็นตอ้งใช ้คณุสามารถกําหนด
สทิธิไ์ดผ้า่นบทบาทเริม่ตน้ หรอืคณุสามารถสรา้งบทบาททีก่ําหนดเองได ้โดยองิตาม
สทิธิแ์บบเฉพาะเจาะจงทีค่ณุตอ้งการมอบใหบ้ทบาทนัน้ ทกุการสมัครสมาชกิจะตอ้ง
มผีูด้แูลอยา่งนอ้ยหนึง่ราย  
เรยีนรูว้ธิกีารกําหนดคา่บทบาททีก่ําหนดเอง 

• เพิม่สมาชกิลงในกลุม่โดยอตัโนมตั—ิระบกุลุม่ทีค่ณุตอ้งการใหส้มาชกิเขา้รว่ม 
สมาชกิจะถกูเพิม่โดยอัตโนมัต ิโดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอการเป็นสมาชกิ หรอืตอบรับคํา
เชญิ  
เรยีนรูว้ธิกีารเพิม่สมาชกิลงในกลุม่ 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/invite-users.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm#ESRI_SECTION1_7309D2404B79434589AEA9BEDF3120A8
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/roles.htm#USER_TYPES
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-roles.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/own-groups.htm#ESRI_SECTION1_D7599325DDF54503B8F4E1134E7487DC
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• จดัสรรงบประมาณเครดติ—คณุสามารถจัดการการใชเ้ครดติของสมาชกิได ้โดยการ
ตัง้คา่จํานวนเครดติทีก่ําหนด ซึง่สมาชกิ รายดังกลา่วสามารถใชไ้ดส้ําหรับบรกิาร และ 
เครือ่งมอืแบบองิตามธรุกรรม เชน่ การวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที ่ 
เรยีนรูว้ธิกีารจัดสรรงบประมาณเครดติ 

• จดัการการเขา้ถงึ Esri—เปิดใชง้านการเขา้ถงึ Esri สําหรับสมาชกิทีต่อ้งการใช ้
ทรัพยากรบนเว็บอืน่ ๆ เชน่ การสนับสนุน การฝึกอบรม และ ฟอรัมหรอืจัดการการ
สือ่สารทางอเีมลจาก Esri  
เรยีนรูว้ธิกีารเปิดใชง้านการเขา้ถงึ Esri 

• จดัการใบอนุญาตแอดออน—ผูใ้ชแ้ตล่ะประเภท จะมสีทิธิใ์นการเขา้ใชง้านแอป
ทีก่ําหนดไว ้คณุสามารถออกใบอนุญาตและกําหนดแอปทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นประเภท
ผูใ้ชท้ีก่ําหนด ใหก้บัสมาชกิแตล่ะรายไดต้ามความจําเป็น ในรปูแบบของใบอนุญาตแอด
ออน  
ศกึษาวธิจีัดการใบอนุญาต  

• จดัหมวดหมูส่มาชกิ—ตัง้คา่หมวดหมูลํ่าดบัชัน้ เพือ่จัดระเบยีบและกรองสมาชกิใน
องคก์รของคณุตามคณุลกัษณะตา่งๆ อาท ิแผนก ตําแหน่งทีต่ัง้ และความเชีย่วชาญ  
ศกึษาวธิกีารตัง้คา่หมวดหมูส่มาชกิ 

 

 

   

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_E36DC11579664B8C88DE0C69F516927F
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_7CE845E428034AE8A40EF8C1085E2A23
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-licenses.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_91337F478F8542D9A6D2F1A7B65E0AFF
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6. สรา้งเนือ้หา 
ArcGIS Online จะมทีกุอยา่งทีค่ณุจําเป็นตอ้งใชใ้นการสรา้งและแชรแ์ผนที ่ซนี แอพ โนต้บุ๊ก และ
ชัน้ขอ้มลู คณุสามารถเพิม่เน้ือหาทีม่อียู ่เชน่ สเปรดชที และบรกิาร ArcGIS Server และสรา้ง
เน้ือหาใหม ่ๆ เชน่ แผนที ่แอป และชัน้ขอ้มลูเว็บทีโ่ฮสตไ์ด ้ 

พจิารณาว่าเน้ือหาของคุณจะถกูนําไปใชอ้ยา่งไร และปรับแตง่ใหเ้หมาะสมเพือ่
ประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ เชน่ ปรับเปลีย่นชัน้ขอ้มลู โดยใชค้วามโปรง่ใส ่ชว่งสเกล และป้ายกํากบัที่
เหมาะสม กําหนดคา่ป็อปอัพในแผนทีข่องคณุ และ สรา้งมมุมองชัน้ขอ้มลู ฟีเจอรท์ีห่ลากหลาย 
โดยมคีณุสมบัต ิการเขา้ใชง้าน และ การแกไ้ขทีแ่ตกตา่งกนั  

ใสร่ายละเอยีดทีค่รบถว้น เพือ่ใหส้ามารถคน้หาและใชง้านรายการดังกลา่วไดอ้ยา่งสะดวก กําหนด
รายการวา่มคีวามน่าเชือ่ถอื หากคณุตอ้งการโปรโมทวา่รายการนัน้น่าเชือ่ถอื และทําการบสูตใ์นผล
การคน้หา ตัง้คา่หมวดหมู ่เน้ือหาสําหรับองคก์ร และ กลุม่ของคณุ เพือ่ใหส้ามารถคน้พบ เน้ือหา
ไดง้า่ย 

เกร็ดความรู ้

• การสรา้งแผนทีนั่น้ง่ายเหมอืนการรวมแผนทีฐ่านกบัขอ้มลูของคณุ คณุสามารถใชค้า่เริม่
ตน้แบบสมารท์เพือ่จดัรปูแบบแผนทีอ่ยา่งรวดเร็ว คณุสามารถใชค้า่เริม่ตน้ แบบสมารท์ 
เพือ่จัดรปูแบบแผนที ่อยา่งรวดเร็ว  
เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งแผนที ่

• ArcGIS Online รวมถงึเทมเพลตและวดิเจ็ตทีห่ลากหลาย เพือ่ชว่ยคณุสรา้งเว็บแอ
ปแบบใชง้านเฉพาะดา้น  
เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งแอป 

• คณุสามารถเลอืกจากเทมเพลตหลายแบบ เพือ่สรา้งชัน้ขอ้มลูสําหรับใชใ้นแผนทีแ่ละ
แอปของคณุเพือ่รวบรวมขอ้มลู  
เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งชัน้ขอ้มูลฟีเจอรใ์หม ่ๆ  

• เมือ่คณุบันทกึหรอืเพิม่เน้ือหาของคณุใน ArcGIS Online มันจะถกูจัดเก็บเป็นรายการใน 
My Content ซึง่ คณุสามารถคน้หารายการทัง้หมดของคณุหรอืเรยีกดตูามตัวกรอง เชน่ 
ประเภทและวันที ่ 
เรยีนรูว้ธิกีารเพิม่รายการ 

• เน้ือหาทัง้หมดมหีนา้รายการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ คณุสามารถแกไ้ข
การตัง้คา่รายการ และ เขา้ถงึตัวเลอืกเพิม่เตมิ เพือ่โตต้อบกบัรายการได ้ 
เรยีนรูว้ธิกีารใชห้นา้ตา่ง ๆ ของรายการ 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started-with-maps.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started-with-apps.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/publish-features.htm#ESRI_SECTION1_809F1266856546EF9E6D2CEF3816FD7D
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/add-items.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/item-details.htm
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• คณุสามารถใชห้มวดหมูเ่น้ือหาเพือ่จัดระเบยีบเน้ือหากลุม่และเน้ือหาทั่วทัง้องคก์รของ
คณุ  
เรยีนรูว้ธิกีารตัง้คา่หมวดหมูเ่น้ือหา 

• หลังจากทีค่ณุเพิม่เน้ือหาแลว้ คณุจะสามารถแชรก์บักลุม่ องคก์ร หรอืทกุคนได ้ 
เรยีนรูว้ธิกีารแชรเ์น้ือหา 

• หากแผนทีข่องคณุปรากฏบนโซเชยีลมเีดยี และมผีูใ้ชเ้ขา้ชมนับพันหรอืนับลา้นราย
พรอ้ม ๆ กนั คณุยอ่มตอ้งการใหแ้ผนที ่สามารถโหลดไดอ้ยา่งรวดเร็วทีส่ดุเรยีนรู ้
วธิกีารปรับแตง่แผนทีเ่พือ่รองรับผูใ้ชจํ้านวนมาก 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-items.htm#ESRI_SECTION1_6EE6EAA55E494C0A9E8391555E7D54F3
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/share-items.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/best-practices-layers.htm
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7. ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ในฐานะผูด้แูลระบบ คณุมหีนา้ทีใ่นการตัง้คา่ ArcGIS Online และสิง่ทีส่ําคัญไมแ่พก้นั ไดแ้ก ่การ
ดแูลจดัการสมาชกิ รายการ และกลุม่ เพือ่ใหอ้งคก์รของคณุเป็นระเบยีบและเป็นปัจจบุัน ทรัพยากร
ในสว่นน้ีสามารถชว่ยเหลอืคณุดําเนนิงานบํารงุรักษาเหลา่น้ีได ้และยังชว่ยใหค้ณุไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิ
เกีย่วกบั ArcGIS Online อกีดว้ย 

ตดิตามกจิกรรม 

เขา้ใชง้านเมตรกิแบบองิตามกจิกรรม และรายงานการใชง้านตามเวลาจรงิ เพือ่ชว่ยตดิตามเน้ือ่หา
และสมาชกิ รายงานรายการจะแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชม้กีารสรา้ง ใชง้าน และแชรเ์น้ือหาทางภมูศิาสตร์
อยา่งไรบา้ง รายงานสมาชกิ จะแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชม้สีว่นรว่มกบั ArcGIS Online อยา่งไรบา้ง 
รายงานกลุม่จะชว่ยใหม้องเห็น ภาพรวมของการทํางานรว่มกนั ทั่วทัง้หมด และ ภายในองคก์ร  
เรยีนรูว้ธิกีารใชง้านรายงานกจิกรรม 

การใชเ้ครดติ 

ArcGIS Online คอืบรกิารสมัครสมาชกิแบบชําระเงนิ Esri จะกําหนดแตล่ะเครดติการสมคัรสมาชกิ 
ซึง่จะใชแ้ทนสกลุเงนิ คณุจะตอ้งใชเ้ครดติในการใชง้านเน้ือหาบางอยา่ง ฟังกช์นัการวเิคราะห ์และ
ทีจ่ัดเก็บขอ้มลู คณุสามารถเปิดใชง้านการกําหนดงบประมาณเครดติ เพือ่จดัการเครดติสําหรับ
บรกิารและเครือ่งมอืแบบองิตามธรุกรรม เชน่ การวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที ่กําหนดการจัดสรรเครดติอยา่ง
ยดืหยุน่ใหก้บัสมาชกิองคก์รบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืตัง้คา่การจดัสรรเริม่ตน้สําหรับสมาชกิใหม ่ 
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการใชเ้ครดติ 

ทรัพยากรเพิม่เตมิ 

• วธิใีช ้ArcGIS Online คอืทรัพยากรหลกัในการเรยีนรูว้ธิกีารใชซ้อฟตแ์วรโ์ดยทั่วไป 
และการดําเนนิงานทีก่ําหนด และยังม ีหลักปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุในการบํารงุรักษาองคก์ร, มี
อะไรใหม,่ การแกไ้ขปัญหา และ คําถามทีพ่บบอ่ย 

• แกลเลอร ีLearn ArcGIS จะมคีอลเลกชนับทเรยีน บทความ แผนทีเ่รือ่งราว และวดิโีอ 
ทีจ่ะชว่ยใหค้ณุไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั ArcGIS  และยังม ีเสน้ทาง ของทรัพยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
เกีย่วกบัหัวขอ้ทีก่ําหนด เชน่ การดแูลจัดการ 

• Esri Academy จะประกอบไปดว้ยหลักสตูรทีม่ผีูส้อน, การสมัมนาออนไลน,์ แผนการ
เรยีนรู ้และทรัพยากรการฝึกอบรม เพือ่ชว่ยเหลอืคณุเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการจัดการ
องคก์ร ArcGIS Online 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/view-status.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/credits.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/get-started-with-administration.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/best-practices-maintenance.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/whats-new.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/whats-new.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/troubleshoot.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/faq.htm
https://learn.arcgis.com/en/gallery
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?t=path
https://learn.arcgis.com/en/paths/administration/
https://www.esri.com/training/catalog/576715b8c9e018c827307a63/
https://www.esri.com/training/catalog/576715b8c9e018c827307a63/
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• ชมุชน GIS รวมถงึ Esri จะแชรช์ดุขอ้มลูทีไ่วใ้จไดซ้ึง่พรอ้มใชง้านทันทไีวภ้ายใน 
ArcGIS Living Atlas of the World ArcGIS Living Atlas จะครอบคลมุทกุอยา่ง
ตัง้แตข่อ้มลูการสํารวจเชงิประวัตศิาสตร ์ไปจนถงึขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทีไ่ดจ้าก
เครอืขา่ยเซนเซอรต์ามเวลาจรงิ และการสํารวจโลก 

• ArcGIS API for Python สามารถชว่ยคณุเรง่ความเร็วและจัดการงานดแูลรักษาตา่ง ๆ 
ได ้เชน่ ใช ้API ในการตัง้คา่โครงสรา้งโฟลเดอรใ์น เน้ือหาของฉัน และคณุยังสามารถ
ใชใ้นการอัปเดต URL สําหรับบรกิารหรอืรายการแอปได ้

• ArcGIS Marketplace จะมโีซลชูนัจากคูค่า้ Esri สําหรับชว่ยเหลอืในงานดแูลจัดการ 

• รับขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัความพรอ้มของบรกิารจาก ArcGIS Online Health Dashboard 

คําถามทีพ่บบอ่ย 

ฉนัสามารถทดลองใช ้ArcGIS Online กอ่นซือ้การสมคัรสมาชกิไดห้รอืไม ่
ใช ่หากคณุยังไมม่บีัญชผีูใ้ช ้คณุสามารถลงทะเบยีน ทดลองเรยีน Learn ArcGIS ฟรเีป็นเวลา 21 
วัน การทดลองเรยีน คอืวธิกีารงา่ย ๆ ในการสํารวจการสรา้งแผนทีแ่ละการวเิคราะห ์แตค่ณุจะไม่
สามารถตัง้คา่หรอืดแูลจัดการ ArcGIS Online ได ้นอกจากน้ี คณุจะสญูเสยีเน้ือหาใด ๆ ทีส่รา้งไว ้
หลงัจากสิน้สดุชว่งทดลองใชง้าน หากตอ้งการทดลองกําหนดคา่องคก์ร ArcGIS Online คณุ
สามารถ ทดลองใชง้าน ArcGIS ฟรไีด ้ในขณะทดลองใชง้าน ArcGIS คณุจะทําหนา้ทีเ่สมอืนเป็น
ผูด้แูลระบบองคก์รทดลองใชง้านของคณุ คณุมตีัวเลอืกในการซือ้การสมัครสมาชกิ เมือ่สิน้สดุการ
ทดลองใชง้าน และใชอ้งคก์รกบัเน้ือหาทีค่ณุสรา้งขึน้ตอ่ไปได ้

ฉนัสามารถเพิม่สมาชกิหรอืเครดติเพิม่เตมิไดห้รอืไม ่ 
ใช ่การสมัครสมาชกิ ArcGIS Online มคีวามยดืหยุน่ และพรอ้มเตบิโตไปกบัองคก์รของคณุ คณุ
สามารถ เพิม่สมาชกิหรอืเครดติเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา 

ฉนัจะหาคําตอบของคําถามเพิม่เตมิไดจ้ากทีใ่ด 
อา่น ArcGIS Online FAQ, สํารวจ การสนทนาใน Esri Community, หรอืตดิตอ่ Esri 

https://livingatlas.arcgis.com/en/
https://developers.arcgis.com/python/
https://marketplace.arcgis.com/
https://trust.arcgis.com/en/system-status/
https://learn.arcgis.com/en/become-a-member/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial
https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-online
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/faq.htm
https://community.esri.com/community/gis/web-gis/arcgisonline
https://www.esri.com/about-esri/contact

	เช็คลิสต์ของงาน
	1. สำรวจ ArcGIS Online
	2. เปิดใช้งานการสมัครสมาชิกของคุณ
	ส่วนประกอบหลัก
	เกร็ดความรู้

	3. ตั้งค่าหน้าหลักของคุณ
	ปรับแต่งภาพลักษณ์
	ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

	4. สร้างกลุ่ม
	ความร่วมมือ

	5. เพิ่มสมาชิก
	หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

	6. สร้างเนื้อหา
	เกร็ดความรู้

	7. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
	ติดตามกิจกรรม
	การใช้เครดิต
	ทรัพยากรเพิ่มเติม
	คำถามที่พบบ่อย
	ฉันสามารถทดลองใช้ ArcGIS Online ก่อนซื้อการสมัครสมาชิกได้หรือไม่
	ฉันสามารถเพิ่มสมาชิกหรือเครดิตเพิ่มเติมได้หรือไม่
	ฉันจะหาคำตอบของคำถามเพิ่มเติมได้จากที่ใด



