
ภาคผนวก ก
คูมือการติดตั้งระบบฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพ่ือการซอมบํ ารุง

ระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม

การตดิตั้งระบบสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของระบบ Client – Server คือ
1. การติดตั้งระบบกับ Server

ในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํ าหนาที่เปน Server  นัน้จ ําเปนตองมีการติดตั้ง ระบบ การสืบคน
อัตโนมัติทางโทรศัพท ซึ่ง เปนสวนของ Hardware และสวนโปรแกรมควบคุมและการจัดการฐานขอ
มูลซึ่งเปน Software  ซึง่จะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การติดตั้ง Hardware

1.1.1 การติดตั้ง การดอินพุต,เอาทพุต (I/O Card)
เนื่องจากระบบใช I/O card  ทีเ่ปนแบบ ISA Slot   ดงันั้นเครื่องคอมพิวเตอรจํ าเปนตองมี

ISA Slot อยูภายในเครื่องดวย โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้
1. ทํ าการเซ็ท DIP Switch ของการด ใหมีลักษณะดังรูปซึ่ง จะเปนการกํ าหนดให 

ตํ าแหนงของการดที่ติดตั้งอยูที่ตํ าแหนง 300H ซึง่จะเปนตํ าแหนงที่จะไมซํ้ ากับอุปกรณ
มาตราฐานใดๆของคอมพิวเตอรและเปนตํ าแหนงที่ใชในโปรแกรมควบคุมที่เขียน
กํ าหนดไวแลว

รูปลักษณะการเซ็ท DIP Switch

2. ติดตั้งการดลง ISA Slot

รูปการติดตั้งการด

 



1.1.2 การติดตั้งชุด Telephone interface
การติดตั้งชุด Telephone interface จะตองตอเชื่อมสายสัญญาณตางๆ ดังแสดงในรูป

ซึ่งหาก ทํ าการทดสอบโดยการเปดสวทิชหลังจากปอนแหลงจายไฟแลว จะสังเกตเห็นไฟ Power สีแดงเปลง
แสงขึ้น

รูปลักษณะ ชุด Hardware Interface และการตอเชื่อมกับสายสัญญาณตางๆ

1.2 การติดตั้ง Software ทางสวนของ Server
Software ทีใ่ชกับเครื่องที่ทํ าหนาที่เปน Server มีดังนี้
1.2.1 MySQL Server and Clients 3.23.51 สํ าหรับ Windows ท ําตามขั้นตอนดังนี้

1. ทํ าการ Download ไฟลติดตั้งไดที่เว็บ www.mysql.com
2. ไฟลที่ Download มาสวนมากจะเปน ZIP File ดงันั้นใหทํ าการขยายซึ่งจะได

ไฟลติดตั้งขนาดประมาณ 12.1 MB
3. ทํ าการติดตั้งโดยดับเบิลคล๊ิกที่ไฟล SETUP  ซึ่งจะไดลักษณะหนาตางดังรูป

รูปหนาตางหลังจากทํ าการดับเบิลคลิ๊กที่ไฟล SETUP
4. เลือกติดตั้งระบบที่ C:\MySQL และทํ าการคลิ๊ก NEXT และทํ าตามขั้นตอนจน

ส้ินสุด

 

http://www.mysql.com/


1.1.2 MyODBC Ver2.5
 



1.1.3 Software Tel_CMU

สญัลักษณ ชือ่สัญลักษณ วิธีใช
กลองขอความ คลกิเมาสภายในกลอง แลวพิมพขอความ
กลองขอความและแสดง
รายการ

คลกิเมาสภายในกลอง แลวพิมพขอความ
หรือคลกิปุมสามเหลี่ยมดานขาง จะแสดงราย
การใหเลือก เลื่อนเมาสไปตามรายการที่
ตองการแลวคลิก

   
ปุมคํ าสั่ง คลกิเมาสที่ปุม เพื่อใหทํ างานตามคํ าสั่งของ

ปุม

 



ปุมตัวเลือก ใหคลิกเมาส เพื่อเลือกขอมูลตามรายการ 



ภาคผนวก ก
คูมือการตดิตั้งระบบฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อการซอม

บ ํารุงระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม

การตดิตั้งระบบสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของระบบ Client / Server คือ

ก.1 การติดตั้งระบบกับ Server
ในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํ าหนาที่เปน Server  นัน้จ ําเปนตองมีการติดตั้ง ระบบ การ
สืบคนอัตโนมัติทางโทรศัพท ซ่ึง เปนสวนของ Hardware และสวนโปรแกรมควบคุมและการ
จดัการฐานขอมูลซ่ึงเปน Software  ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การติดตั้ง Hardware

1.1.1 การติดตั้ง การดอินพุท/เอาทพุท (I/O Card)
เนื่องจากระบบใช I/O card  ทีเ่ปนแบบ ISA Slot   ดงันัน้เครื่องคอมพิวเตอรจํ าเปน

ตองมี ISA Slot อยูภายในเครื่องดวย โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

รูป ก.1 ลักษณะ การด อินพุท/เอาทพุท แบบขนาน

 



1.    ทํ าการเซ็ท DIP Switch ของการด ใหมีลักษณะดังรูปซึ่ง จะเปนการกํ าหนดให
ตํ าแหนงของการดที่ติดตั้งอยูที่ตํ าแหนง 300H ซ่ึงจะเปนตํ าแหนงที่จะไมซ้ํ ากับ
อุปกรณมาตราฐานใดๆของคอมพิวเตอรและเปนตํ าแหนงที่ใชในโปรแกรมควบคุมที่
เขยีนกํ าหนดไวแลว

1 2 3 4 5 6 7 8
DIP switch

รูป ก.2 ลักษณะการปรับตั้ง DIP Switch เพือ่ใหไดตํ าแหนงของการดที่ 300H

2. ท ําการติดตั้ง การดลงใน ISA slot ของเครื่องคอมพิวเตอร
เมื่อทํ าการติดตั้งการดกับเครื่องคอมพิวเตอร และติดตั้งคอนเน็คเตอรเขากับ

ตวัคอมพวิเตอรแลว หากทดลองเปดเครื่อง จะสังเกตเห็นหลอดไฟแสดงสถานะพรอม
ใชงานสแีดงติดสวางขึ้น หากหลอดไมสวางขึ้นอาจจะเนื่องมาจากการติดตั้งการดที่ไม
แนนหนา ใหทํ าการปดเครื่องและทํ าการติดตั้งการดใหแนนหนาอีกครั้ง

หลอด แสดงสถานะ
พรอมใชงาน

 



รูป ก.3 ลักษณะการติดตั้งการดลง ISA Slot

4. เชือ่มตอสายแพ จากการดเพื่อตอเขากับชุด Telephone Intrerface

  
รูป ก.4 ลักษณะการเชื่อมตอสายแพเขากับปลั๊กของการด

 



1.1.2  การติดตั้งชุด Telephone interface
ลักษณะของ ชุด Telephone interface ออกแบบโดยใช ใชแผนวงจรพิมพแบบ

เอนกประสงค และประกอบลงกลองเอนกประสงคที่ตองนํ ามาเจาะและจัดวาง
ต ําแหนงสวนตางๆดวยตนเอง

รูป ก.5 ลักษณะวงจรและการเดินสายภายใน ชุด Telephone Interface

การเชื่อมตอกับสวนตางๆในการใชงานระบบ
ลักษณะทางดานกลองดานหลังจะออกแบบสํ าหรับการเชื่อมตอสายสัญญาณตางๆ ซ่ึง

ประกอบดวย 4 สายเชื่อมตอโดยเรียงจากซายมาขวาคือ
1. จดุเชือ่ม สัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร จุดนี้จะเชื่อมตอมาจากจุด Line out หรือ

Speaker phone ของ Sound card คอมพิวเตอรเปนปลั๊กหูฟงแบบ โมโน
2. จดุเชือ่ระบบแหลงจายไฟ จุดนี้จะตอเขากับแหลงจายไฟกระแสตรงขนาด 5 โวลท

กระแสขนาดไมตํ่ ากวา 800mA
3. จดุตอสัญญาณโทรศัพท จุดนี้จะตองใชปล๊ักแบบ RJ-11 เพือ่จายสัญญาณ

โทรศัพทใหแกวงจร
4. จดุตอสายแพเชื่อมตอขอมูลกับคอมพิวเตอรใชปล๊ักแบบ D-Type 15 pin

 



รูป ก.6 ลักษณะปลั๊กเชื่อมตอกับสายสัญญาณแบบตางๆ

1.2 การติดตั้ง Software ทางสวนของ Server
Software ทีใ่ชกับเครื่องที่ทํ าหนาที่เปน Server มดีังนี้
1.2.1 MySQL Server and Clients 3.23.51 สํ าหรับ Windows ท ําตามขั้นตอนดังนี้

1. ท ําการ ติดตั้งระบบโดยใชแผน  CDี ทีม่าพรอมกับเอกสารการคนควา
ฉบับนี้  หรือสามารถทํ าการ Download ไฟลติดตั้งไดที่ www.mysql.com 
ซ่ึงอาจจะไดโปรแกรมที่เปนรุนใหมกวา โดยไฟลที่ Download มาสวน
มากจะเปน ZIP File ดังนั้นใหทํ าการขยายซึ่งจะไดไฟลติดตั้งขนาด
ประมาณ 12.1 MB

2. ท ําการติดตั้งโดยดับเบิลคล๊ิกที่ไฟล SETUP  ซ่ึงจะไดลักษณะหนาตางดัง
รูป ก.7

I/O Card

สัญญาณโทรศัพทไฟ 5VDC

Sound card
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รูป ก.7  หนาตางหลังจากทํ าการดับเบิลคล๊ิกที่ไฟล SETUP

4. เลือกติดตั้งระบบที่ C:\MySQL และทํ าการคลิ๊ก NEXT และทํ าตามขั้นตอนจนสิ้นสุด

1.2.2  MyODBC Ver2.5 มขีัน้ตอนการติดตั้งดังนี้
1. ทํ าการคลิ๊กเลือกไฟล Setup ของ MyODBC จะไดหนาตางดังรูป

รูป ก.8 หนาตาง หลังจากทํ าการเริ่มติดตั้งระบบ MyODBC

 



2.   เลือก MyODBC driver จากนั้นคลิ๊กปุม OK

รูป ก.9 หนาตางการเลือก ODBC Driver

3.   ท ําตามขั้นตอนจนสมบูรณ ซ่ึงจะมีหนาตางแสดงการติดตั้งโปรแกรมที่สมบูรณ

รูป ก.10 หนาตางรายงานการติดตั้งที่สมบูรณ

4.  ทดลอง เขา Control panel และเลือก ODBC Data source จะสังเกตุเห็น MySQL ถูกเพิ่ม
เขาไปในระบบเรียบรอย

 



รูป ก.11 หนาตางแสดงการเพิ่ม MyODBC เขาไปในระบบ

1.2.3     Software Tel_CMU    มขีัน้ตอนการติดตั้งดังตอไปนี้
1.  การติดตั้งโปรแกรม Tel_CMU นัน้ไฟลติดตั้งโปรแกรมจะอยูในแผน CD ทีแ่นบมากับ

เอกสารฉบับนี้ จากนั้นใหเลือกไฟล ติดตั้งดังรูป ก.12 เพื่อเร่ิมติดตั้งโปรแกรม

รูป ก.12 ลักษณะไฟลติดตั้งของ Tel_CMU

2.  เมือ่เร่ิมตดิตั้ง จะปรากฏหนาตางแจงใหผูใชทํ าการปดโปรแกรมอื่นๆที่ยังเปดใชอยูเพื่อ
ใหการติดตั้ง สมบูรณมากที่สุด โดยใหทํ าการกดปุม OK

คลิ๊กเพื่อเร่ิม
ทํ าการ Setup

 



          รูป ก.13 ลักษณะหนาตางแจงใหผูใชทํ าการปดโปรแกรมอื่นๆกอนทํ าการติดตั้ง

3. โปรแกรมจะใหผูใชทํ าการเลือกแฟมที่ตองการใหโปรแกรมทํ าการติดตั้งลงไป  โดยหากผู
ใชไมเลือกการเปลี่ยนแปลงใดๆ  แฟมติดตั้งปกติจะอยูที่ C:\program File\tel_CMU  จากนั้นใหกดปุม
เพื่อเร่ิมทํ าการติดตั้งดังรูปที่ ก.14

รูป ก.14 หนาตางการเลือกแฟมติดตั้งโปรแกรม

คลิ๊กเพื่อทํ าการ
Setup โปรแกรม

คลิ๊กเมื่อระบุที่ติดตั้ง
โปรแกรมไดแลว

เปลี่ยนที่ติดตั้งโปรแกรม

 



4. โปรแกรมจะแสดง กลุมการติดตั้งโปรแกรม โดยผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงกลุมของ
โปแกรมเองไดแตถาหากไมมีการเปลี่ยนแปลงคาปกติจะติดตั้งอยูในกลุมโปรแกรม Telephone
Database C.M.U

รูป ก.15 หนาตาง การเลือกกลุมติดตั้งโปรแกรม

5.     เมือ่ทํ าตามขั้นตอนเสร็จส้ินสมบูรณ สุดทายโปรแกรมจะแจงใหผูใชทราบดังรูป

รูป ก.16 หนาตางแจงการติดตั้งเสร็จส้ิน

 



6. เมื่อทํ าการติดตั้งเสร็จทดลองเขาเมนู Start\Programes จะเห็นโปรแกรม ถูกติดตั้งเขากับ
ระบบ Windows เรียบรอยแลว

รูป ก.17 ลักษณะโปรแกรมที่ถูกติดตั้งในระบบ Windows เรียบรอยแลว

ก.2  การติดตั้งระบบกับเคร่ือง   Client
ในการติดตั้งระบบกับเครื่อง Client นัน้จะมีเพียงการติดตั้ง สวนของโปรแกรม คือ
1. MyODBC
2. Tel_CMU
ซ่ึงขั้นตอนการติดตั้งทั้ง สองโปรแกรมจะทํ าตามขั้นตอนของเครื่อง Server ทั้งหมด

 



แบบสอบถาม
การใชงานระบบจดัการฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อการซอมบํ ารุง

ระบบโทรศัพท มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คํ าชี้แจง
1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบผลการใชงานระบบจัดการฐานขอมูล

และการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อการซอมบํ ารุงระบบโทรศัพท
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม และเพื่อเปนขอมูล พื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให
มปีระสิทธิภาพในโอกาสตอไป

2. ความคิดเห็นที่ทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง  และคํ าตอบนี้จะไมสงผลกระทบ   
ตอ ผูตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน คือ
              ตอนที่ 1 ขอมูลตํ าแหนงของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ตอนที ่1 ขอมูลตํ าแหนงของผูตอบแบบสอบถาม

                 โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงใน         หนาขอความ ซ่ึงตรงกับตํ าแหนงของทานตามความ
เปนจริง

                      เจาหนาที่หนวยโทรศัพท                                         เจาหนาที่ดูแลระบบประจํ าคณะ

                      เจาหนาที่ธุรการ                                                       หวัหนาหนวย

 



ตอนที่ 2  ดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ
   โปรดพิจารณาขอคํ าถามแลวทํ าเครื่องหมาย ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด

ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ

มา
กท

ี่สุด

มา
ก

ปา
นก

ลาง
นอ

ย

นอ
ยที่

สุด

1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากหนาจอคอมพิวเตอร
2. ชวยลดขั้นตอนการทํ างานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจํ า
3. การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ
4. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย
5. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรมหลัง การใชงาน
6. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ
7. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใชระบุ
8.  ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากระบบสืบคนทาง
โทรศัพทอัตโนมัติ
9. สามารถใชเปนแหลงใหขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัด
สินใจในดานการบริหารจัดสรรเลขหมาย,ประมาณการระบบ
10. คูมอืการใชโปรแกรม  มีความชัดเจนและสะดวกตอการใช
งาน

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

 



ภาคผนวก ข.
การใชงานระบบฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่องานซอมบํ ารุง

ระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ข.1 การใชงาน โปรแกรม MySQL Server
1.เมื่อทํ าการติดตั้งระบบแลว ใหเขาแฟมขอมูลที่ MySQL  ติดตั้งอยู ซ่ึงปกติจะอยู ใน 

C:\MySQL จากนั้นเขา C:\MySQL\Bin    ท ําการกดเลือก ไฟล winmysqladmin ดงัรูป ซ่ึงจะเปนการเริ่ม
ใชงาน Database server

รูป ข.1 โปรแกรม winmysqladminในการเริ่มใชงาน Database server

 



2.  หนาตางของโปรแกรม WinMySQLadmin จะปรากฏขึ้นมาโดยสามารถดูรายละเอียดตางๆ
ของระบบได เชน Local host name,IP address ของเคร่ือง และ ระบบปฏิบัติการที่ใชเปนตน

รูป ข.2  หนาตางโปรแกรม WinMySQLadmi

 



3.  หากตองการซอนหนาตาง แตระบบ Server ยงัคงทํ างานอยู ใหกดปุม Hide me ทางดานลางซายมือ

รูป ข.3 แสดงตํ าแหนงของปุม Hide me

4. เมือ่หนาตางถูกปดลง จะเห็นสัญญลักษณ ไฟจราจรสีเขียว แสดงอยูดานลางขวามือ

รูป ข.4 แสดงสัญลักษณไฟจราจรสีเขียว แสดงวา server พรอมใชงาน
5. หากตองการยกเลิกการใชงาน Server จะสามารถทํ าไดโดยการกดเมาสขวาที่ รูป

สัญลักษณไฟจราจร

 



รูป ข.5 ลักษณะเมนูที่ปรากฏเมื่อทํ าการกดเมาสขวา
6.  แยกอธิบายเมนูที่ปรากฏไดดังนี้คือ

6.1. Shutdown this tool หมายถึงทํ าการปด โปรแกรม แต Server ยงัคงทํ างานอยู
6.2. Shutdown the server หมายถึง ทํ าการปด Server แตโปรแกรมยังทํ างานอยูซ่ึงจะ

ท ําใหสัญลักษณไฟจราจรเปนสีแดง

รูป ข.6 สัญลักษณไฟจราจรสีแดง

6.3. Shutdown Both หมายถึงทํ าการปดทั้งโปรแกรมและ Server
7. หากตองการให Server เร่ิมทํ างานเองทุกครั้งเมื่อทํ าการเปดเครื่องสามารถติดตั้ง โปรแกรม

WinMySQLadmin ลงในสวนของ Startup ได

ข.2 การใชงานโปรแกรม Tel_cmu
     1. เมือ่ท ําการกดเลือกโปรแกรมจะปรากฏหนาตางการติดตอกับ Server โดยตองทํ าการระบุ
Server และใสช่ือผูใชและรหัสผาน จึงจะสามารถเขาสูระบบในหนาตางตอไปได

 



ปอนช่ือเคร่ืองหรือ IP
address ของเคร่ือง

Server

ปอนช่ือผูใช

ปอนรหัสผาน

กดเพ่ือเขาสูระบบ กดเพ่ือยกเลิก
การติดตอระบบ

รูป ข.7 รายละเอียดหนาตางสวนตรวจสอบผูใชและรหัสผาน

2. เมือ่มีปญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก Server มปีญหา หรือการใสช่ือผูใชและรหัสผานไมถูก
ตอง จะมีขอความเตือนแจงใหทํ าการตรวจสอบระบบใหม

รูป ข.8 หนาตางการแจงเตือนหากไมสามารถเขาถึงฐานขอมูลได

 



ข.3 รายละเอียดเมนูของโปรแกรม Tel_CMU
เมือ่การติดตอกับฐานขอมูลไมมีปญหาใดๆ เมนูของโปรแกรม Tel_CMU จะปรากฏขึ้นเมนู

หลักของโปรแกรมจะประกอบดวย แถบเมนูดานบนของหนาตาง และ แถบสถานะดานลางของหนา
ตางซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อโปรแกรมสามารถติดตอกับฐานขอมูลที่ เครื่อง Server ไดอยางถูกตอง

รูป ข.9 เมนูหลักของโปรแกรม Tel_CMU

จากเมนูหลักสามารถแยกอธิบายรายละเอียดของเมนูตางๆไดดังนี้
1. เมนู File มีเมนูยอยคือ

1.1 Login ใชสํ าหรับการ เขาสูระบบใหมโดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผูใช
1.2 Logoff ใชสํ าหรับการยกเลิกผูใชเดิมแตโปรแกรมยังทํ างานอยู
1.3 Exit ใชสํ าหรับตองการออกจากโปรแกรม

เมนูหลัก

 



รูป ข.10 เมนู File

2. เมนู จัดการและสืบคนขอมูล
แบงเปนเมนูยอยคือ

2.1  ขอมูลเลขหมาย ใชสํ าหรับจัดการ เพิ่ม,ลบ,แกไข,พิมพ และสืบคนขอมูลเลข
หมายทั้งหมด

2.2 ขอมูลเคเบิล ใชสํ าหรับจัดการ เพิ่ม,ลบ,แกไข,พิมพ และสืบคนขอมูลเคเบิลทั้ง
หมด

2.3 ขอมูลตูชุมสาย,สถานที่ และอื่นๆ ใชสํ าหรับจัดการ เพิ่ม,ลบ,แกไข,พิมพ และ
สืบคนขอมูล ตูชุมสาย,หองชุมสาย,สถานที่,ชนิดสายเคเบิล,ประเภทเลขหมาย,
ระดับการโทรออก

 



รูป ข.11 เมนู จัดการและสืบคนขอมูล

3. เมนูรายงานสรุป
3.1 รายงานสรุปจํ านวนเลขหมาย ใชสํ าหรับการหารายงานสรุปจํ านวนเลขหมายทั้ง

หมด ที่สามารถเลือกเงื่อนไขการแสดงผลไดตามตองการ
3.2 รายงานสรุปการใชเคเบิล ใชสํ าหรับการหารายงานสรุปจํ านวนคูสายเคเบิล

ทัง้หมด ที่สามารถเลือกเงื่อนไขการแสดงผลไดตามตองการ
3.3 รายงานสรุปการใชวงจรตูชุมสาย ใชสํ าหรับการหารายงานสรุปจํ านวนวงจรใน

ตูชุมสายทั้งหมด ที่สามารถเลือกเงื่อนไขการแสดงผลไดตามตองการ

รูป ข.12 เมนูรายงานสรุป

 



4. เมนูจัดการสิทธิการใชงาน เปนเมนูสํ าหรับการ เพิ่ม,ลบ,แกไขสิทธิ ผูใชงานในระบบ

รูป ข.13 เมนู จัดการสิทธิการใชงาน

5. เมนู ระบบสืบคนอัตโนมัติ  ใชสํ าหรับเครื่องที่เปน Server และทํ าการติดตั้งระบบ
Telephone Interface เพือ่ใชในการตรวจสอบการทํ างานของระบบสืบคนอัตโนมัติเทา
นัน้ ซ่ึงหาก เปนเครื่อง Client เมนูนี้จะไมปรากฏ

รูป ข.14 เมนู ระบบสืบคนอัตโนมัติ

 



6. เมนูหนาตาง
ใชสํ าหรับเลือกหนาตางโปรแกรมที่ไดทํ าการเปดไวกอนแลว

รูป ข.15  เมนูหนาตาง

7. เมนูเก่ียวกับระบบ
เปนเมนูแสดงชื่อผูสรางระบบ และผูมีสวนรวมในระบบ รวมทั้งคูมือใชงานระบบ

รูป ข.16 เมนเูกี่ยวกับระบบ

 



ข.4  การใชงานระบบจัดการและสืบคนเลขหมาย
สวนประกอบของหนาตางนี้ ตามเลขหมายที่กํ าหนด คือ

(1) ปุมตกลง จะใชในการเริ่มทํ างานตามที่ผูใชทํ าการเลือกไวเชน จะเปนปุมเริ่มคนหาเมื่อผู
ใชเลือกหมวดคนหาเลขหมาย หรือจะเปนปุมเริ่มทํ าการเพิ่มขอมูล เมื่อผูใชเลือกหมวด
การเพิ่มเลขหมาย

(2) ปุมลางหนาจอ จะทํ าการลบคาตางๆที่มีอยูทั้งหมดบนหนาจอใหเปนคาวาง
(3) ปุมพิมพรายงาน จะทํ าการพิมพขอมูลที่แสดงบนหนาจอ
(4) หนาตางแสดงรายละเอียดงานที่ทํ า
(5) หนาตางแสดงรายละเอียดของขอมูลเลขหมาย
(6) กดเพื่อเลือกการเพิ่มเลขหมาย
(7) กดเพื่อเลือกการลบเลขหมาย
(8) กดเพื่อเลือกการคนหาเลขหมาย
(9) กดเพื่อเลือกการแกไขเลขหมาย

รูป ข.17 สวนประกอบของหนาตางระบบจัดการและสืบคนเลขหมาย

1 2 3
4

5

6 7 8 9

 



1. การสืบคนขอมูล
การสืบคนขอมูลเลขหมาย ผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขสืบคนไดตามตองการไมวาจะ

เปนการคนหาดวยเลขหมายเพียงเลขเดียวหรือเปนชวงเลขหมายก็ได เชนจากรูป
ข.17 เปนการสืบคนขอมูลแบบเปนชวงนั่นคือคนขอมูลตั้งแตเลขหมาย 1007 ถึง 1234 ซ่ึงจะ
ไดขอมูลออกมา 88 เลขหมายโดยทํ าตามขั้นตอนดังนี้คือ
(1) ใสตวัเลขเลขหมายเขาไปในชอง เลขหมาย ซ่ึงระบบไดมีการปองกันการใสขอมูลที่ไม

ใชตัวเลข และขอมูลที่ไมครบ 4 หลักไวแลว
(2) กดเลือกการคนหาเลขหมาย
(3) กดปุมตกลง จะไดขอมูลเลขหมายตางๆที่อยูระหวาง 1007-1234 ออกมาดังรูปที่ ข.17
(4) หากตองการพิมพขอมูลที่ได ใหกดปุมหมายเลข 4 เพื่อ พิมพรายงาน

รูป ข.18 ขอมูลที่ทํ าการสืบคนไดจากการปอนเลขหมายเปนชวง

1

3

2

ชองอธิบายรายงาน
ที่ได

4

 



2. ตวัอยางการคนหาตามเงื่อนไขอื่นๆ
ตวัอยางนีเ้ปนการคนหาเลขหมายที่ ติดตั้งยังคณะศึกษาศาสตร และ มีระดับการโทรออกที่

ภายในมหาวิทยาลัย (Cat 5) จะไดผลลัพธที่ 51 เลขหมาย

รูป ข.19 แสดงการคนหาขอมูลเลขหมายจากเงื่อนไขอื่นๆ

ข.5 การเพิ่มขอมูลเลขหมายใหม
การเพิ่มขอมูลเลขหมายจะสามารถทํ าๆไดคร้ังละ 1 เลขหมาย โดยระบบการเพิ่มเลขหมายมี

การปองกันขอผิดพลาดดังนี้คือ
1) มรีะบบปองกันการเพิ่มเลขหมายซํ้ ากับที่มีอยูแลว
2) มรีะบบปองกันการใสเลขหมายไมตรง 4 หลัก
3) มรีะบบปองกันการใส  EQU ซ้ํ ากับที่มีอยูแลว
4) มรีะบบปองกันการใส เคเบิล และคูสายซ้ํ ากับ ที่มีอยูแลว
5) มรีะบบปองกันการปอนตัวอักษร,ตัวเลข
6) มรีะบบปอนขอมูลเลขหมายไมครบถวน

1. วธีิการเพิ่มขอมูลเลขหมายใหม
(1) ปอนเลขหมายที่ตองการเพิ่มใหมลงในชองเลขหมาย

 



(2) กดเลือกหัวขอการเพิ่มเลขหมาย
(3) ท ําการกรอกขอมูลเลขหมายใหครบถวน
(4) ท ําการกดปุมตกลงเพิ่มขอมูล

              รูป ข.20 หนาตางแสดงกรณีการเพิ่มขอมูลเสร็จสิ้น

2. หนาตางรายงานขอผิดพลาดตางๆ
      (1)  รายงานการปอนขอมูลผิดพลาดจะแสดงเมื่อผูใชทํ าการใสเลขหมายไมตรง 4
หลัก

รูป ข.21 หนาตางแสดงกรณีใสตัวเลขไมตรง 4 หลัก

      (2)  รายงานการปอนขอมูลไมครบถวนจะแสดงเมื่อผูใชกดปุมสั่งเพิ่มขอมูลกอนการ
ใสขอมูลจนครบ

รูป ข.22 หนาตางแสดงกรณีปอนขอมูลไมครบในการเพิ่มขอมูลใหม
     (3) รายงานการไมยอมรับเลขหมาย EQU ตามที่ปอน จะแสดงเมื่อผูใชปอนคาตัว
เลขตูชุมสาย,แม็กกาซีน,บอรดและวงจร ซ้ํ ากับ ของเดิมที่มีอยูกอนแลวเนื่องจาก EQUคือ
ต ําแหนงทีอ่ยูเลขหมายภายในตูชุมสายซึ่งแตละเลขหมายจะมีตํ าหนงเดียวเทานั้น

 



รูป ข.23 หนาตางแสดงกรณีปอน EQU ซ้ํ ากับที่มีอยูแลว
(4) รายงานไมสามารถใชเคเบิลและคูสายที่ระบุได  จะแสดงเมื่อผูใชทํ าการปอนคา

ตวัเลขเคเบิลและคูสาย ซ้ํ ากับ ของเดิมที่มีอยูกอนแลว เนื่องจาก คูสายเคเบิลคูหนึ่งจะใชกับ 1 
เลขหมายเทานั้น

รูป ข.24 หนาตางแสดงกรณีปอน คูสายเคเบิลซ้ํ ากับที่มีอยูแลว

ข.6 การลบขอมูลเลขหมาย
การลบขอมูลเลขหมายมีขั้นตอนคือ
(1) ใสเลขหมายที่ตองการลบ โดยจะระบุเลขหมายเดียวหรือระบุเปนชุดก็ได
(2) ท ําการกดเลือกหัวขอการ ลบเลขหมาย โปรแกรมจะแสดงขอมูลเลขหมายนั้นๆใหผูใช

ไดทบทวนขอมูล และทํ าการเตือนผูใช กอนทํ าการลบ

       
รูป ข.25 หนาตางเตือนผูใชเมื่อเลือกหัวขอลบขอมูล

 



รูป ข.26 การเตือนและใหผูใชไดทบทวนขอมูล กอนทํ าการลบ

(3) กดปุมเริ่มทํ าการลบ โปรแกรมจะสอบถามความแนใจอีกครั้งกอนการลบ หากแนใจกด
ปุม OK หากตองการยกเลิกกด Cancel

                
รูป ข.27 หนาตางยืนยันการลบอีกครั้ง

รูป ข.28 หนาตางแสดงเมื่อทํ าการลบขอมูลเลขหมายเรียบรอยแลว

เลขหมาย
ที่จะลบ

ขอความเตือน
ในการลบ

เลือกการ
ลบ

ขอมูลเลขหมายจะแสดงอัตโนมัติ
เมื่อผูใชใสเลขหมายและเลือกทํ า
การลบเลขหมาย

 



ข.7 การแกไขเลขหมาย
การแกไขเลขหมายมีขั้นตอนดังนี้คือ
(1) ใสเลขหมายที่ตองการแกไขลงในชองเลขหมายซึ่งจะทํ าไดเพียงครั้งละ 1 เลขหมายเทา

นั้น
(2) ท ําการกดเลือกหัวขอแกไขเลขหมาย
(3) โปรแกรมจะแสดงขอมูลของเลขหมายนั้นๆออกมาเพื่อชวยในผูใชการแกไข และหาก

ไมมเีลขหมายที่ปอนอยูในฐานขอมูล โปรแกรมจะแสดงขอความแจงแกผูใช

รูป ข.29 หนาตางแสดงเตือน ไมมีเลขหมายที่จะแกไขอยูในฐานขอมูล

(4)  เลือกท ําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ จากนั้นกดปุมทํ าการแกไข
2.เลือกทํ าการแกไข

1.ปอนเลขหมายที่
ตองการแกไข

4.กดปุมเริ่มทํ าการ
แกไข

3.เลือกแกไขขอมูลที่
ตองการ

 



รูป ข.30 หนาตางการแกไขขอมูลเลขหมาย
ข.8 จัดการและสืบคนขอมูลเคเบิล

การใชงานระบบจัดการและสืบคนขอมูลเคเบิล
สวนประกอบของหนาตางนี้ ตามเลขหมายที่กํ าหนด คือ

(1) ปุมตกลง จะใชในการเริ่มทํ างานตามที่ผูใชทํ าการเลือกไวเชน จะเปนปุมเริ่มคนหาเมื่อผู
ใชเลือกหมวดคนหาเคเบิล หรือจะเปนปุมเริ่มทํ าการเพิ่มขอมูล เมื่อผูใชเลือกหมวดการ
เพิ่มเคเบิลใหม

(2)  ปุมลางหนาจอ จะทํ าการลบคาตางๆที่มีอยูทั้งหมดบนหนาจอใหเปนคาวาง
(3)   ปุมพมิพรายงาน จะทํ าการพิมพขอมูลที่แสดงบนหนาจอ
(4) ปุมแสดงขอมูลเคเบิลทั้งหมด
(5) หนาตางแสดงขอมูลของเคเบิล
(6) กดเพื่อเลือกการเพิ่มเคเบิลใหม
(7) กดเพื่อเลือกการลบเคเบิลเดิม
(8) กดเพื่อเลือกการคนหาเลขหมาย
(9) กดเพื่อเลือกการแกไขขอมูลเคเบิล

รูป ข. 31 หนาตางระบบจัดการและสืบคนขอมูลเคเบิล

1 2 3 4

5

6 7 8 9

 



โดยวธีิการสืบคน,เพิ่ม,ลบ และแกไขเคเบิลนั้น จะมีวิธีการเชนเดียวกับ วิธีการ สืบคน,เพิ่ม,
ลบ และแกไขขอมูลเลขหมาย

1. การสืบคนขอมูลเคเบิล
ขอมลูเคเบิลทั้งหมดสามารถแสดงใหแกผูใชไดหากทํ าการเลือกกดที่ปุม “แสดงขอ

มูลทั้งหมด” ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงขอมูลทั้งหมดรวมทั้ง การสรุปจํ านวนสายเคเบิลทั้งหมดที่มีใหแกผู
ใช

รูป ข.32 การรายงานขอมูลเคเบิลทั้งหมด

นอกจากนั้นการสืบคนขอมูลเคเบิล ผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขการคนหาไดเองตามตองการ 
เหมอืนกับการสืบคนขอมูลเลขหมาย ดังตัวอยางจากรูปที่ ข.32 จะเปนการคนหาเคเบิลเฉพาะเสนที่
เปนเคเบิลชนิดติดตั้งภายนอกแบบฝงดิน จะสามารถทํ าไดโดยการ กดเลือกชนิดสายที่ตองการจาก
ชองชนดิเคเบิล จากนั้น ทํ าการกดปุม ตกลง ก็จะไดขอมูลเคเบิลที่เปนชนิดภายนอกฝงดินออกมา 
นอกจากนัน้ผูใชเองยังสามารถเลือกเงื่อนไขอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไดตามตองการ เชน หาเคเบิลเฉพาะ
ทีอ่อกจากตูชุมสาย หนวยโทรศัพท หรือเฉพาะที่มีขนาดคูสาย 200 คูสายเปนตน

กดเพื่อดูขอมูล
เคเบิลทั้งหมด

ขอมูลเคเบิลทั้งหมด

 



รูป ข.33 การคนหาขอมูลเคเบิลเฉพาะที่เปนชนิดสายแบบภายนอกฝงดิน

2. การลบขอมูลเคเบิล
การลบขอมูลเคเบิลนั้นทํ าไดโดย
1) ปอนรหัสเคเบิลที่ตองการลบออกจากฐานขอมูล
2) กดเลือกการจัดการขอมูลเปน ลบเคเบิลเดิม
3) โปรแกรมจะทํ าการแสดงขอมูลของเคเบิลนั้นๆ และมีขอความแจงเตือนใหผูใช

ตรวจสอบขอมูล กอนการลบจริง ดังในรูปที่ ข.33
4) หากผูใชแนใจ กดปุมตกลง เพื่อทํ าการลบขอมูลเคเบิล

3. การเพิ่มขอมูลเคเบิล
การเพิ่มขอมูลเคเบิลทํ าไดโดย
1) ปอนรหัสเคเบิลใหมที่ตองการเพิ่ม
2) กดเลือกการจัดการขอมูลเปน เพิ่มเคเบิลใหม
3) โปรแกรมจะทํ าการตรวจสอบวามีรหัสเคเบิลนี้อยูกอนแลวหรือไมและผูใช

ปอนขอมูลตางๆครบถวนหรือไมหากทุกอยางไมมีปญหาระบบจะทํ าการเพิ่ม
ขอมูลลงฐานขอมูลใหและแสดงขอความแจงแกผูใช ตามในรูปที่ ข.34

คนหาเฉพาะ
เคเบิลแบบฝงดิน

ผลการสืบคนเคเบิล
ภายนอกผังดิน

คํ าอธิบายการสืบคน

 



รูป ข.34 การลบขอมูลเคเบิล

 



รูป ข.35 ขอความแจงการเพิ่มขอมูลเคเบิลเสร็จสิ้น
ข.9 สวนโปรแกรมการจัดการและสืบคนขอมูลอ่ืนๆ

นอกเหนือจากขอมูล เลขหมายและ เคเบิลแลวยังมีขอมูล สวนอื่นๆที่เหลือคือ
(1) ขอมูลหองชุมสาย
(2) ขอมูลตูชุมสาย
(3) ขอมูลชนิดสายเคเบิล
(4) ขอมูลระดับการโทรออก
(5) ขอมูลสถานะเลขหมาย
(6) ขอมูลสถานที่

 ซ่ึงขอมลูทั้งหมดจะแสดงในหนาตางเดียวกัน ซ่ึงจะมีวิธีใชงานที่เหมือนกันดังนี้

รูป ข.36 ลักษณะหนาจอของโปรแกรมสวนจัดการและสืบคนขอมูลอ่ืนๆ
1) ท ําการเลือกชนิดขอมูลที่ตองการ จากนั้นขอมูลทั้งหมดจะแสดงออกมาโดยอัตโนมัติ
2) ท ําการเลือกวาตองการจะเพิ่ม,ลบหรือแกไขขอมูล
3) ปอนขอมูลที่ตองการลงไปในชองรับขอความ โดยช่ือชองรับขอมูลจะเปลี่ยนไปตาม

ชนดิของขอมูลที่แสดง เชนในรูป จะเปนการเลือกขอมูลหองชุมสาย ดังนั้นชองรับขอ

1.เลือกขอมูลท่ี
ตองการ

2..เลือกสิ่งท่ีตองการ
ทํ ากับขอมูล 3.ปอนขอมูลท่ี

ตองการ

4.เร่ิมทํ าตามเงื่อนไขที่
ตั้งไว

5.ลางขอความที่เขียน
ไวบนหนาจอ

 



ความจะแสดง ขอมูลที่เปนของ หองชุมสายนั่นคือ  รหัสหอง ช่ือหอง สถานที่ติดตั้ง และ 
หมายเหตุเปนตน

ลักษณะพิเศษของโปรแกรมสวนจัดการและสืบคนขอมูลอ่ืนๆคือ
1. มรีะบบปองกันการใสขอมูล ที่เปนตัวเลขและตัวอักษร
2. มรีะบบปองกันการปอนรหัสของขอมูลแตละประเภทที่ไมถูกตองเชนรหัส ตูชุมสาย

ตองมี  หลัก หรือรหัสสถานที่ตองมี 3 หลัก
            3.   มรีะบบปองกันการใสขอมูลซ้ํ า

ข.10 สวนโปรแกรมการสรุปจํ านวนเลขหมาย
เปนสวนของโปรแกรมที่ใชในการหาจํ านวนเลขหมาย ตามเงื่อนไขที่ตองการ ซ่ึงจะเปน

ประโยชนในการ จัดสรรเลขหมาย  การขอปรับระดับการโทรออกใหมีความสามารถสูงขึ้น ซ่ึงตองมี
รายงานจ ํานวนเลขหมายที่ติดตั้งยังสถานที่นั้นๆ มาประกอบในการตัดสินใจในการอนุมัติ เชน จาก
รูปเปนการหาจํ านวนเลขหมายทั้งหมด แบงตามสถานที่ติดตั้ง และ เรียงตามลํ าดับรหัสสถานที่ ซ่ึงจะ
ไดขอมูลจํ านวนเลขหมายในแตละสถานที่ออกมา

มสีวนประกอบของหนาตางโปรแกรมดังนี้คือ
1. สวนกํ าหนดการแบงกลุมของขอมูล ซ่ึงสามารถกํ าหนดใหรายงานที่จะแสดงแบง 

จํ านวนหมายเลขแบงตามหมวดที่กํ าหนด เชนแบงตามสถานที่ติดตั้ง  แบงตามหอง
ชุมสาย  แบงตามระดับการโทรออกเปนตน

2. สวนก ําหนดเงื่อนไขการคนหา ซ่ึงสามารถกํ าหนดใหโปรแกรมเลือกคนหาเฉพาะสวนที่
ตองการเชน คนหาเฉพาะสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  คนหาเฉพาะเลขหมายที่มาจากตู
ชุมสายใดชุมสายหนึ่งเปนตน

3. สวนเลือกการจัดเรียงขอมูล ซ่ึงสามารถเลือกการแสดงผลขอมูลเรียงตามรหัสขอมูลที่ได 
หรือเรียงจากจํ านวนเลขหมายนอยไปหามากหรือมากไปหานอยก็ได

 



รูป ข.37 หนาตางและสวนประกอบของโปรแกรมสวนรายงานสรุปจํ านวนเลขหมาย

รูป ข.38 การสบืคนจํ านวนเลขหมายแบงตามความสามารถการโทรออกเฉพาะสํ านักงานอธิการบดี

1. เลือกขอมูลที่
ตองการ

2. เลอืกเงื่อนไข
ทีต่องการ

3. เลอืกเงื่อนไข
การจัดเรียงขอมูล

4. รายงานสรุป
จํ านวนเลขหมาย

5.คํ าอธิบายการ
คนหา

6.จํ านวนรวมทั้ง
หมด

 



ข.11 สวนโปรแกรมสรุปจํ านวนคูสายเคเบิล
เปนสวนของโปรแกรมที่มีความสามารถในการสรุปจํ านวนคูสายเคเบิลที่ถูกใชไปทั้งหมด 

ซ่ึงมปีระโยชนในการวิเคราะหและวางแผนการขยายสายเคเบิล ในกรณีที่มีเคเบิลที่ใกลจะใชงานหมด 
ซ่ึงหากไมมกีารวิเคราะหสรุปจํ านวนคูสายเคเบิลอยางเปนประจํ าแลว ก็จะเกิดปญหาในกรณีหากตอง
มีการจายสัญญาณไปยังสถานที่แหงหนึ่งแตไมทราบวาคูสายเคเบิลที่ติดตั้งยังบริเวณสถานที่นั้นไม
เพยีงพอตอความตองการ ก็จะทํ าใหเกิดปญหาในการจายสัญญาณไปยังสถานที่นั้นๆได แตหากมีการ
วเิคราะหหาจํ านวนคูสายอยูเปนประจํ า ก็จะทํ าใหเจาหนาที่สามารถทํ าประมาณการเพื่อเพิ่มสายเคเบิล
ไดอยางทันทวงที

ความสามารถของโปรแกรม
1. สามารถกํ าหนดเงื่อนไขในการแสดงรายงานเชน รายงานเฉพาะสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 

หรือเฉพาะหองชุมสายใดหองชุมสายหนึ่ง
2. มีสวนรายงานจํ านวนที่ใชไปแลวและจํ านวนที่เหลือรวมทั้งอัตราสวนจํ านวนคูสายที่

เหลืออยู
3. สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟทั้งกราฟแทงและกราฟเสน ซ่ึงชวยใหมองเห็นภาพ

สรุปไดงายขึ้น

รูป ข.39 สวนโปรแกรมรายงานสรุปจํ านวนคูสายเคเบิล

1. เลอืกเงื่อนไข
การสืบคน

2.รายงานสรุป
รวมทั้งหมด

3.รายงานสรุป
ยอย

4.คํ าอธิบายการ
สืบคน

 



รูป ข.40 แสดงสวนประกอบของการรายงานสรุปจํ านวนคูสายเคเบิลแบบกราฟเสน

รูป ข. 41 แสดงสวนประกอบของการรายงานสรุปจํ านวนคูสายเคเบิลแบบกราฟแทง

จํ านวนคูสาย
ที่มี

จํ านวนคูสาย
ที่ใชไปแลว

เลือกชนิด
ของกราฟ

อธิบายงานที
ทํ า

รหัสเคเบิล

จํ านวนคสาย

 



ข.12 โปรแกรมสวนสรุปจํ านวนวงจรตูชุมสาย
เปนสวนของโปรแกรมที่มีความสามารถในการสรุปจํ านวนวงจรตูชุมสายที่ถูกใชไปทั้งหมด 

ซ่ึงมปีระโยชนในการวิเคราะหและวางแผนการขยายระบบตูชุมสาย ในกรณีที่มีตูชุมสายที่วงจรของตู
ใกลจะใชงานหมด ซ่ึงหากไมมีการวิเคราะหสรุปจํ านวนวงจรตูชุมสายอยางเปนประจํ าแลว ก็จะเกิด
ปญหาในกรณี มีการขออนุมัติเลขหมายใหม และทางหนวยโทรศัพทเองไมทราบขอมูลวงจรที่เหลือ
อยูในตูชุมสายแหงใดแหงหนึ่ง ก็จะทํ าใหเกิดปญหาวงจรในตูชุมสายไมเพียงพอและไมสามารถ จาย
สัญญาณไปยังสถานที่ที่ขออนุมัติเลขหมายใหมนั้นได  แตหากมีการวิเคราะหหาจํ านวนวงจรตู
ชุมสายอยูเปนประจํ า ก็จะทํ าใหเจาหนาที่สามารถทํ าประมาณการเพื่อเพิ่มวงจรตูชุมสายไดอยางทัน
ทวงที

ความสามารถของโปรแกรม
1. สามารถก ําหนดเงื่อนไขในการสืบคนรายงานเฉพาะตูใดตูหนึ่ง หรือทั้งหมดได
2. มสีวนรายงานจํ านวนที่ใชไปแลวและจํ านวนที่เหลือรวมทั้งอัตราสวนจํ านวนวงจรที่

เหลืออยู
3.   สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟทั้งกราฟแทงและกราฟเสน ซ่ึงชวยใหมองเห็นภาพ

สรุปไดงายขึ้น

 รูปข.42 สวนโปรแกรมรายงานสรุปจํ านวนวงจรตูชุมสาย

เงื่อนไขการ
คนหา

จํ านวนรวม
ทั้งหมด

จํ านวนรวม
แตละตู รายละเอียด

รายงานที่ทํ า

 



ข.13 สวนการเพิ่ม,ลบ,แกไขผูใชงานระบบและการกํ าหนดสิทธิ
สวนประกอบของหนาตาง การเพิ่ม,ลบ,แกไขผูใชงานระบบและการกํ าหนดสิทธิ มีดังนี้คือ

(1) ชองปอนชื่อผูใชระบบ
(2) ชองปอนรหัสผาน
(3) ชองปอนยืนยันรหัสผาน
(4) สวนเลือกการจัดการขอมูล
(5) สวนเลือกการเขาถึงฐานขอมูล
(7) สวนกํ าหนดสิทธิผูใช
(8) สวนรายละเอียดชื่อและสิทธิผูใชระบบ

รูป ข.43 หนาตางและสวนประกอบของหนาตาง การเพิ่ม,ลบ,แกไขผูใชงานระบบและการกํ าหนด
สิทธิ

1.ปอนชื่อ
ผูใช

2.ปอนชร
หัสผาน

3.ยืนยัน
รหัสผาน 4.เลือกการจัด

การขอมูล

5.เลือกการเขา
ถึง

6.เลือกการ
กํ าหนดสิทธิ

7.รายฃื่อผูใช
และสิทธิที่มีอยู

 



1. การเพิ่มผูใชระบบ
1) เลือกการจัดการขอมูลเปน เพิ่มผูใชใหม
2) ปอนชื่อผูใชระบบ
3) ปอนรหัสผาน
4) ปอนรหสัผานซํ้ าอีกครั้งโดยหากมีการปอนไมตรงกับขอความเดิมจะเกิดหนาตาง

เตือนขึ้นมาใหผูใชทราบ

รูปข.44 หนาตางแจงเตือนการยืนยันรหัสผานไมตรงกับรหัสผานแรก

5) เลือกการเขาถึงฐานขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ชนิดคือ
- เขาถึงจากเครื่องอื่นโดยผานระบบเครือขายทั้งเครือขายทองถ่ินและอินเตอร
เน็ท
- เขาถึงจากเครื่องเดียวกับที่ฐานขอมูลติดตั้งอยู

6) เลือกสิทธิการใชงานฐานขอมูล โดยแบงออกเปน
- ใหคนหาขอมูลได
- ใหเพิ่มขอมูลได
- ใหแกไขขอมูลได
- ใหลบขอมูลได

โดยในการเลือกสามารถเลือกอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดตามที่ตองการ
7) กดปุมตกลง เพื่อเพิ่มชื่อผูใชใหมในฐานขอมูล

หากไมเกิดปญหาใดๆโปรแกรมจะทํ าการเพิ่มผูใชเขาสูระบบพรอมกับแจงใหผูใช
ทราบแตหากมีขอผิดพลาดเนื่องจากผูใชทํ าการเพิ่มชื่อผูใชซ้ํ า กับชื่อที่มีอยูเดิมโปรแกรม
ก็จะแสดงรายงานแจงผูใชใหทราบเชนเดียวกันโดยผูใชตองทํ าการแกไขชื่อผูใช การ
ก ําหนดผูใชใหมจึงจะสมบูรณ

 



                     รูป ข.45  หนาตางแจงชื่อผูใชซ้ํ ากับชื่อผูใชที่มีอยูเดิม

รูป ข. 46 หนาตาง แจงการเพิ่มผูใชเสร็จสมบูรณ

 



ข.14 การใชงานระบบสืบคนขอมูลอัตโนมัติในสวนการโทรเขาสูระบบ
การใชงานระบบสืบคนขอมูลอัตโนมัติทางระบบโทรศัพทนั้น มีวิธีการใชงานดังนี้
1. โทรศพัทเขาไปยังเลขหมายที่ระบบติดตั้งอยู   ชวงนี้ ในสวนเครื่อง Server จะแสดง

สถานะสญัญาณกระดิ่ง ที่ตัวโปรแกรมจะเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีเขียว
2. จะไดยนิเสียงตอบรับสายพรอมทั้งใหกดเลขหมายจํ านวน 4 หลัก ชวงนี้ ในสวนสถานะ

Online ทีต่วัโปรแกรมจะเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีเขียว
3. กดปุม ดอกจัน (*)  ตามหลังเลขหมายที่กดเขาไปหากตองการทราบขอมูลเลขหมายนั้นๆ

หรือ กดปุมสี่เหล่ียม (#) หากตองการวางสาย
4. เมือ่ท ําการกดปุมดอกจัน หากมีเลขหมายนั้นอยูในฐานขอมูล ระบบจะทํ าการอานขอมูล

ใหแกผูใชจนจบและใหกดเลขหมายอื่นถาตองการ หรือใหกดปุมเลข 0 หากผูใชตองการ
พิมพ ขอมูลเลขหมายนั้น

5. หากระบบหาขอมูลเลขหมายนั้นไมพบก็จะทํ าการแจงใหผูใชทราบและใหผูใชปอนเลข
หมายใหม หรือเลือกออกจากระบบโดยการกดปุมสี่เหล่ียม (#)

6. หากผูใชโทรเขามายังระบบและไมทํ าการกดเลขหมายใดๆ ระบบจะทํ าการตัดสายเอง
อัตโนมัติตามระยะเวลาที่ตั้งไว

 



ข. 15  การใชงานระบบสืบคนขอมูลอัตโนมัติในสวนของหนาตางโปรแกรม
1. ชองแสดงเลขหมายที่ผูใชกดเขามาซึ่งถอดรหัสไดจากสัญญาณ DTMF และแปลงเปน

เลขฐาน 10 เรียบรอยแลว ซ่ึงจะถูกจํ ากัดใหรับไดไมเกิน 4 หลักเทานั้น
2. แสดงสถานะ Printer จะกลายเปนสีเขียวเมื่อ Printer ไดพรอมใชงานกับระบบแลวเทา

นั้น
3. แสดงสถานะ Hardware จะกลายเปนสีเขียวเมื่อชุด Telephone interface ไดถูกตอใน

ระบบและพรอมใชงานแลวเทานั้น
4. แสดงสถานะสัญญาณกระดิ่งจะกลายเปนสีเขียวเมื่อระบบตรวจสอบสัญญาณกระดิ่งที่

เขามาได (มีผูใชเรียกสายเขามา)
5. แสดงสถานะการ online จะกลายเปนสีเขียวเมื่อระบบกํ าลังใหบริการขอมูลแกผูใชอยู
6. ชองแสดงการถอดรหัสสัญญาณ DTMF ทีเ่ขามาแตละครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ในการถอดรหัส
7. ชองแสดงการถอดรหัสสัญญาณกระดิ่งที่รับเขามาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
8. ชองแสดงเวลาในการตัดสายอัตโนมัติ จะทํ าการจับเวลาทุกครั้งที่ไมมีการกดปุมใดๆจาก

ผูใช และเริ่มนับใหมหากผูใชกดปุมโทรศัพทเขามา เพื่อปองกันผูใชวางหูโทรศัพท โดย
ยงัไมไดส่ังใหระบบวางสายกอน

9. ขอมลูตางๆที่สืบคนไดจะเปนขอมูลเฉพาะที่จํ าเปนสํ าหรับงานตรวจซอมเลขหมายเสีย
เทานั้น

10. ปุมทดสอบระบบทางหนาจอ ใชสํ าหรับผูดูแลระบบทํ าการตรวจเช็คระบบการสืบคน
และอานขอมูลเลขหมาย ในกรณีที่ระบบขัดของ โดยผูดูแลระบบสามารถปอนเลขหมาย
เอง และสั่งใหคนหาและทดสอบระบบการอานขอมูลเองได

 



รูป ข.47 หนาตาง ระบบสืบคนอัตโนมัติ

ข.16 สวนหนาตางรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
เปนหนาตางแสดงรายละเอียดผูจัดทํ าและผูเกี่ยวของกับระบบ

1.ชองรับเลขหมายที่ผู
ใชกดเขามาจากแปน
กดโทรศัพท

2.สถานะ
printer

3.สถานะ
Hardware

4.สถานะสัญญาณ
กระดิ่ง

5.สถานะ
Online

6.ตรวจสอบการ
ถอดรหัสDTMF 7.ตรวจสอบการจับ

สัญญาณกระดิ่ง

8.แสดงเวลาตัดสายอัตโนมัติ

10.ทดสอบระบบ
ทางหนาจอ

11.ตั้งเวลารับสาย
อัตโนมัติ

12.ตั้งเวลาในการ
ตัดสายอัตโนมัติ

 



รูป ข.48 หนาตาง เกี่ยวกับระบบ
ข.17 หนาตางคูมือใชงานโปรแกรม

เมือ่ผูใชเกิดปญหาในการใชงานระบบสามารถทํ าการกดเลือก คูมือใชงานระบบจะปรากฏ
หนาตางสวนของหนาตางคูมือใชงานขึ้นซึ่งจะเปนรูปแบบเอกสาร HTML ซ่ึงจะประกอบดวยสวน
ของเมนูและหนาตางรายละเอียดการใชงานโปรแกรมดังรูป

เมนูเลือก
แสดงรายละเอียด

หนาตาง
รายละเอียด

 



รูป ข.49 หนาตางคูมือการใชงานโปรแกรม

ข.18 การใชงานระบบสืบคนอัตโนมัติสวนของวงจร Telephone Interface
1.  เมือ่ท ําการติดตั้งระบบเรียบรอยแลว ใหทดลองเปดโปรแกรมสวน ระบบสืบคนอัตโนมัติ
และยงัไมตองทํ าการปอนแหลงจายไฟใหแกวงจร Telephone interface จะสังเกตเห็น
สัญลักษณของ Hardware ในโปรแกรมยังเปนสีแดง และหลอดไฟ Power ดานหนาติดสวาง
ขึ้น

              2.  ท ําลองจายไฟเขาสูวงจรจะสังเกตเห็นสัญลักษณ ของ Hardware ในโปรแกรม กลายเปน
สีเขียวและหลอดไฟ Power ดานหนาติดสวางขึ้น ซ่ึงแสดงวา ระบบการสืบคนอัตโนมัติ
พรอมใชงานแลว

 



รูป ข. 48 ลักษณะดานหนาของวงจร Telephone interface

3. ทดลองโทรศัพทเขาสูหมายเลขที่ปอนเขาสูระบบ สัญลักษณ Online ในโปรแกรมจะ
กลายเปนสีเขียว และ หลอดไฟ Online สวนหนาของวงจรจะติดสวางขึ้น แสดงวาระบบ
พรอมใชงานแลว

ไฟ Power ไฟ Online
สวิทชปด-เปด

 



ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม

การใชงานระบบจดัการฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อ
การซอมบํ ารุงระบบโทรศัพท มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คํ าชี้แจง
1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบผลการใชงานระบบจัดการฐานขอมูล

และการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อการซอมบํ ารุงระบบโทรศัพท
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม และเพื่อเปนขอมูล พื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป

2. ความคิดเห็นที่ทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง  และคํ าตอบนี้จะไมสงผลกระทบ   
ตอ ผูตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน คือ
              ตอนที่ 1 ขอมูลตํ าแหนงของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ตอนที ่1 ขอมูลตํ าแหนงของผูตอบแบบสอบถาม

                 โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงใน         หนาขอความ ซ่ึงตรงกับตํ าแหนงของทานตาม
ความเปนจริง

                      เจาหนาที่หนวยโทรศัพท                                         เจาหนาที่ดูแลระบบประจํ าคณะ

                      เจาหนาที่ธุรการ                                                       หวัหนาหนวย

 



ตอนที่ 2  ดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ
   โปรดพิจารณาขอคํ าถามแลวทํ าเครื่องหมาย ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด

ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ
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1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากหนาจอคอมพิวเตอร
2. ชวยลดขั้นตอนการทํ างานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจํ า
3. การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ
4. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย
5. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรมหลัง การใชงาน
6. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ
7. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใชระบุ
8.  ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากระบบสืบคนทาง
โทรศัพทอัตโนมัติ
9. สามารถใชเปนแหลงใหขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัด
สินใจในดานการบริหารจัดสรรเลขหมาย,ประมาณการระบบ
10. คูมอืการใชโปรแกรม  มีความชัดเจนและสะดวกตอการใช
งาน

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
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ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

 



ภาคผนวก ง.
รูปแบบรายงานตางๆที่ไดจากระบบ

ง.1 รายงานขอมูลเลขหมายตางๆ
รายงานขอมูลเลขหมายนั้นเปนรายงานที่แสดงรายละเอียดขอมูลทางดานเทคนิคของแตละ

เลขหมายที่สืบคน

รูป ง.1 รายงานขอมูลเลขหมาย

 



 



ง.2 รายงานขอมูลเคเบิล
รายงานขอมูลเคเบิลเปนรายงานที่แสดงรายละเอียดขอมูลของเคเบิล เชนส

ถานที่ที่ติดตั้งเคเบิล ชนิดของสายเคเบิล หรือขนาดของคูสายเปนตน

รูปท่ี ง.2 รายงานขอมูลเคเบิล

ง.3 รายงานสรุปจํ านวนวงจรตูชุมสาย
เปนรายงานสรุปจํ านวนวงจรที่มี วงจรที่ใชไปแลวและวงจรที่เหลืออยูเพื่อนํ าไปใชในการ

วเิคราะห และวางแผนการขยายระบบตูชุมสาย

รูป ง.3 รายงานสรุปจํ านวนตูชุมสาย

 



ง.4  รายงานสรุปจํ านวนคูสายเคเบิล
เปนรายงานสรุปจํ านวนคูสายเคเบิลที่มี จํ านวนคูสายที่ใชไปแลวและจํ านวนคูสายที่เหลือ

อยูเพือ่น ําไปใชในการวิเคราะห และวางแผนการขยายระบบสายเคเบิล

รูปท่ี ง.4  รายงานสรุปจํ านวนคูสายเคเบิล

ง.5 รายงานขอมูลเลขหมายจากระบบสืบคนอัตโนมัติ
เปนรายงานขอมูลที่ไดจากระบบสืบคนอัตโนมัติโดยจะเปนรายงานขอมูลของเลขหมาย

เพยีงเลขหมายเดียวเทานั้น

รูปท่ี ง.5 รายงานขอมูลเลขหมายจากระบบสืบคนอัตโนมัติ

 



ง.6 รายงานสรุปจํ านวนเลขหมายที่ติดตั้งยังสถานที่ตางๆ
เปนรายงานสรุปจํ านวนเลขหมายที่ติดตั้งยังสถานที่ตางๆเพื่อนํ าไปใชประกอบในการ

พจิารณาจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม

รูป ง.6 รายงานสรุปจํ านวนเลขหมายที่ติดตั้งยังสถานที่ตางๆ

 



ง.7 รายงานสรุปจํ านวนเลขหมายในแตละหองชุมสาย

รูป ง.6 รายงานสรุปจํ านวนเลขหมายที่อยูในหองชุมสายตางๆ

ข.8 รายงานสรุปจํ านวนเลขหมายแบงตามชนิดของเลขหมาย

รูป ง.7 รายงานสรุปจํ านวนเลขหมายของเลขหมายแตละชนิด
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ประวัติผูแตง

ชื่อ-สกุล นายเสกสรร ทายะรังษี
วัน เดือน ป เกิด 15 สิงหาคม 2519

ประวัติการศึกษา              สํ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย
ปการศึกษา 2534
สํ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2537
สํ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาอิเล็กทรอนิกส
วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม ปการศึกษา 2539
สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-โทร
คมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ ปการศึกษา 
2543

ประสบการณทํ างาน        หนวยโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 




