
 
 

ภาคผนวก ก 
คู่มอืการติดตั้ง 

 
การติดตั้งระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัพายพั ท าการติดตั้งบนระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์  
2008 มีโปรแกรมและขั้นตอนการติดตั้งระบบ ดงัน้ี 

 
ก. 1 ความต้องการของระบบก่อนการติดตั้ง 

ก่อนการติดตั้งระบบระบบระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายพั บนเคร่ือง เซิร์ฟเวอร์ จ  าเป็นต้องติดตั้ ง
โปรแกรมต่างๆ ดงัน้ี 

1) Database Server หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการทางดา้นฐานขอ้มูลตอ้ง
ติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 

2) Web Server หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการทางดา้นอินเทอร์เน็ตตอ้งติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008, ไอไอเอส (IIS 6) และด็อทเน็ต เฟรมเวิร์ก 
(.Net Framework 3.5 SP1) 
   

ก. 2 การติดตั้ง “CDMS_DB” ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 
1) คน้หาไฟล์ช่ือ CDMS_DB.mdf  และ CDMS_DB_log.ldf  ซ่ึงจะอยูใ่นห้อง Data Base 

ดงัรูป ก.1 
 

 
 

รูป ก.1 แสดงการติดตั้งการติดตั้ง “CDMS_DB” (1) 
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2) ท าการคดัลอกไฟล์ CDMS_DB.mdf  และ CDMS_DB_log.ldf  ไปวางไวย้งัโฟเดอร์ 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008\MSSQL\DATA\  ดงัรูป ก.2 

 

 
 

รูป ก.2 แสดงการติดตั้งการติดตั้ง “CDMS_DB” (2) 
 

3) คลิกขวาท่ี  Database  จากนั้นเลือกเมนู  Attach ดงัรูป ก.3 
 

 
 

รูป ก.3 แสดงการติดตั้งการติดตั้ง “CDMS_DB” (3) 
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4) คลิกปุ่ม Add ในหนา้ต่าง Attach Databases ดงัรูป ก.4 
 

 
 

รูป ก.4 แสดงการติดตั้งการติดตั้ง “CDMS_DB” (4) 
 

5) เลือก Database โดยเลือก CDMS_DB.mdf   ดงัรูป ก.5 
 

 
 

รูป ก.5 แสดงการติดตั้งการติดตั้ง “CDMS_DB” (5) 



103 
 

6) โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ Database ท่ีตอ้งการ Restore เลือก OK ดงัรูป ก.6 
 

 
 

รูป ก.6 แสดงการติดตั้งการติดตั้ง “CDMS_DB” (6) 
 

7) หากการติดตั้งด าเนินการส าเร็จจะปรากฏหนา้ต่าง ดงัรูป ก.7 
 
 

 
 

รูป ก.7 แสดงการติดตั้งการติดตั้ง “CDMS_DB” (7) 
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ก. 3 การติดตั้งระบบในเคร่ือง Server 
1) ท าการแตกไฟล ์“Website Files.zip” ไวใ้น “C:\Inetpub\wwwroot\AMS” ดงัรูป ก.8 

 

 
 

รูป ก.8 แสดงการติดตั้งระบบในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (1) 
 

2) สร้างเวบ็แอพพลิเคชนัในไอไอเอสโดยก าหนดเส้นทาง C:\Inetpub\wwwroot\AMS” 
3) ท าการก าหนดค่าการเ ช่ือมต่อฐานข้อมูลในไฟล์  “hibernate.cfg.xml” (อยู่ใน

“C:\Inetpub\wwwroot\AMS\bin\”) โดยใชโ้ปรแกรมโนต้แพด ( Notepad) ดงัรูป ก.9 
 

 
 

รูป ก.9 แสดงการติดตั้งระบบในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (2) 
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ก าหนดค่าการเช่ือมต่อดงัน้ี 
 
<property name="connection.connection_string"> 
        Server=host_address;uid=db_user;pwd=db_pass;database=CDMS_DB 
 </property> 
 

host_address  -> IP Address ของเคร่ือง Server 
db_user  -> user ส าหรับเช่ือมต่อ database 
db_pass  -> password ส าหรับเช่ือมต่อ database 
 

4) ทดลองใชง้านโปรแกรมโดยเปิด Browser แลว้พิมพ ์URL  “http://apps.payap.ac.th/ams”  
หากการติดตั้งด าเนินการส าเร็จ จะปรากฏหนา้ต่างใหเ้ขา้สู่ระบบ ดงัรูป ก.10 

 

 
รูป ก.10 แสดงการติดตั้งระบบในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (3) 

 



 

 

ภาคผนวก ข 
คู่มอืการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ส านักเทคโนโลยแีละสารสนเทศ มหาวทิยาลยัพายพั 
 

ข.1 การเข้าใช้งานระบบ 
กรอกขอ้มูลรหสับุคลากรและรหสัผา่นเพื่อท าการลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบ (Login) 

ดงัรูป ข.1 
 

 
รูป ข.1 การลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ 

 
ข.2 การใช้งานส าหรับผู้จัดการระบบ 

เม่ือเขา้สู่ระบบแล้ว หน้าแรกของระบบจะแสดงเมนูหลกัตามสิทธ์ิการใช้งานของผูท่ี้
ลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ ส าหรับผูจ้ดัการระบบสามารถเห็นเมนูหลกั ดงัน้ี 

1) เมนู “หนา้แรก” 
2) เมนู “จดัการทรัพยสิ์น” ประกอบด้วยเมนูย่อยส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลได้แก่ 

ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.) ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองเช่า)  ขอ้มูลจอภาพ (ม.พ.ย.)    
ข้อมูลจอภาพ (เคร่ืองเช่า)  ข้อมูลเคร่ืองพิมพ์ ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย       
โอนยา้ยทรัพยสิ์น รายการทรัพยสิ์นส่งคืน และยมื/คืนอุปกรณ์ 

3) เมนู “ซ่อมบ ารุง” ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลไดแ้ก่   รายการ
ใบแจง้ซ่อม มอบหมายงาน ขอ้มูลการส่งซ่อม และประวติัการซ่อมแซม  
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4) เมนู “ขอ้มูลเบ้ืองตน้” ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูล
บริษทั ข้อมูลยี่ห้อ ข้อมูลยี่ห้ออุปกรณ์เครือข่าย ประเภทจอภาพ ประเภทเคร่ืองพิมพ์ ประเภท
อุปกรณ์ เครือข่าย ขอ้มูลเขต ขอ้มูลอาคาร ขอ้มูลหอ้ง ประเภทโปรแกรม และขอ้มูลโปรแกรม 

5) เมนู “รายงาน” ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย ไดแ้ก่ รายงานทัว่ไป และรายงานเก่ียวกบัการติดตั้ง
ซอฟตแ์วร์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ การใชง้านจะเหมือนกบักลุ่มผูบ้ริหารซ่ึงจะกล่าวในล าดบัต่อไป 

6) เมนู “เอกสารแนะน า” 
7) เมนู “ออกจากระบบ” 

 
ข.2.1 การจัดการข้อมูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ม.พ.ย.) 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์(ม.พ.ย.)” ซ่ึงจะอยู่ใน
ส่วนของเมนูหลกั “จดัการทรัพยสิ์น” ดงัรูป ข.2   

 

 
 

รูป ข.2 การเลือกเมนูขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.)  
 

2) ระบบจะแสดงข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.) ท่ีมีทั้ งหมดในมหาวิทยาลัย  ซ่ึง
ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกคน้หาขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกตาม IT Code, PYU,              
Serial No.,  อาคาร หรือ หอ้ง ตามล าดบัดงัรูป ข.3 ระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 

 

 
 

รูป ข.3 แสดงตวัเลือกการคน้หาขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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3) การแก้ไขข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้สามารถคลิกข้อมูลท่ีต้องการแล้วคลิกปุ่ม 
“แกไ้ข” ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงัรูป ข.4 กรอกขอ้มูลให้ครบถว้นแลว้คลิก
ปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

4) การเพิ่มขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะแสดงหน้าบนัทึก
ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์  กรอกขอ้มูลให้ครบถว้นแล้วคลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ 
คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

5) การเพิ่มข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถบนัทึกขอ้มูลแบบต่อเน่ืองได้โดยการคลิก 
“บนัทึกขอ้มูลต่อเน่ือง”  แลว้กดปุ่ม “บนัทึก” จะมีปุ่ม “บนัทึก” ปรากฏข้ึนหลงัช่องกรอกขอ้มูล 
Serial No. ดงัรูป ข.4 

 

 
รูป ข.4 แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.)  

 
ข.2.2 การจัดการข้อมูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (เคร่ืองเช่า) 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองเช่า)” ซ่ึงจะอยูใ่น
ส่วนของเมนูหลกั “จดัการทรัพยสิ์น”  

2) ระบบจะแสดงขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองเช่า) ท่ีมีทั้งหมด ผูจ้ดัการระบบสามารถ
เลือกแสดงขอ้มูลทั้งหมดหรือแสดงตามเลขท่ีสัญญาการเช่า  ซ่ึงผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกคน้หา
ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกตาม IT Code, Serial No.,  อาคาร หรือ ห้อง ตามล าดบั 
ระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 
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3) การเพิ่มและการแกไ้ขขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองเช่า)  มีขั้นตอนเหมือนกบัการเพิ่ม
และการแกไ้ขขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.) ดงัรูป ข.5 มีขอ้แตกต่างตรงท่ีจะตอ้งกรอกขอ้มูล
เลขท่ีสัญญา วนัเร่ิมสัญญา วนัหมดสัญญา และเงือนไขการรับประกนั  

 

 
รูป ข.5 แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองเช่า) 

 
ข.2.3 การจัดการข้อมูลจอภาพ (ม.พ.ย.)  

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ขอ้มูลจอภาพ (ม.พ.ย.) ” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนู
หลกั “จดัการทรัพยสิ์น”  

2) ระบบจะแสดงข้อมูลจอภาพ (ม.พ.ย.) ท่ีมีทั้งหมดในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงผูจ้ดัการระบบ
สามารถเลือกคน้หาขอ้มูลจอภาพ  โดยการเลือกตาม IT Code, PYU, Serial No., อาคาร หรือ ห้อง 
ตามล าดบั ระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 

3) การแกไ้ขขอ้มูลจอภาพ (ม.พ.ย.) ผูใ้ชส้ามารถคลิกขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม “แกไ้ข” 
ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลจอภาพ (ม.พ.ย.) ดังรูป ข.6   กรอกขอ้มูลให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม 
“บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

4) การเพิ่มขอ้มูลจอภาพ (ม.พ.ย.) ใหค้ลิกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะแสดงหนา้บนัทึกขอ้มูล
จอภาพ (ม.พ.ย.)  กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม 
“เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

5) การเพิ่มข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถบนัทึกขอ้มูลแบบต่อเน่ืองได้โดยการคลิก 
“บนัทึกขอ้มูลต่อเน่ือง”  แลว้กดปุ่ม “บนัทึก” จะมีปุ่ม “บนัทึก” ปรากฏข้ึนหลงัช่องกรอกขอ้มูล 
Serial No. ดงัรูป ข.6 
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รูป ข.6 แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลจอภาพ (ม.พ.ย.)  

 
ข.2.4 การจัดการข้อมูลจอภาพ (เคร่ืองเช่า) 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ขอ้มูลจอภาพ (เคร่ืองเช่า)” ซ่ึงจะอยู่ในส่วนของ
เมนูหลกั “จดัการทรัพยสิ์น”  

2) ระบบจะแสดงขอ้มูลจอภาพ (เคร่ืองเช่า) ท่ีมีทั้งหมด ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกแสดง
ขอ้มูลทั้งหมดหรือแสดงตามเลขท่ีสัญญาการเช่า  ซ่ึงผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกค้นหาข้อมูล
จอภาพ  โดยการเลือกตาม IT Code, Serial No.,  อาคาร หรือ ห้อง ตามล าดบั ระบบจะแสดงเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 

3) การเพิ่มและการแก้ไขขอ้มูลจอภาพ (เคร่ืองเช่า) มีขั้นตอนเหมือนกบัการเพิ่มและการ
แกไ้ขขอ้มูลจอภาพ (ม.พ.ย.) ดงัรูป ข.7 มีขอ้แตกต่างตรงท่ีจะตอ้งกรอกขอ้มูลเลขท่ีสัญญา วนัเร่ิม
สัญญา วนัหมดสัญญา และเงือนไขการรับประกนั  

 

 
รูป ข.7 แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลจอภาพ (เคร่ืองเช่า) 
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ข.2.5 การจัดการข้อมูลเคร่ืองพมิพ์ 
1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ขอ้มูลเคร่ืองพิมพ”์ ซ่ึงจะอยู่ในส่วนของเมนูหลกั 

“จดัการทรัพยสิ์น”  
2) ระบบจะแสดงขอ้มูลเคร่ืองพิมพ์ท่ีมีทั้งหมดในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงผูจ้ดัการระบบสามารถ

เลือกคน้หาขอ้มูลเคร่ืองพิมพ์ โดยการเลือกตาม IT Code, PYU, Serial No.,  อาคาร หรือ ห้อง 
ตามล าดบั ระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 

3) การแกไ้ขขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์ผูใ้ชส้ามารถคลิกขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม “แกไ้ข” ระบบ
จะแสดงหนา้ขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์  กรอกขอ้มูลให้ครบถว้นแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

4) การเพิ่มขอ้มูลเคร่ืองพิมพใ์หค้ลิกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะแสดงหนา้บนัทึกขอ้มูล
เคร่ืองพิมพ ์  กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิม
ใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

 
ข.2.6 การจัดการข้อมูลอุปกรณ์เสริม 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ขอ้มูลอุปกรณ์เสริม” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั 
“จดัการทรัพยสิ์น”  

2) ระบบจะแสดงขอ้มูลอุปกรณ์เสริมท่ีมีทั้งหมดในมหาวทิยาลยั  ซ่ึงผูจ้ดัการระบบสามารถ
เลือกคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์เสริม โดยการเลือกตาม IT Code, PYU, Serial No.,  อาคาร หรือ ห้อง 
ตามล าดบั ระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 

3) การแก้ไขขอ้มูลอุปกรณ์เสริม ผูใ้ช้สามารถคลิกขอ้มูลท่ีตอ้งการแล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข” 
ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มูลอุปกรณ์เสริม  กรอกขอ้มูลให้ครบถว้นแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึก
ขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

4) การเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์เสริมใหค้ลิกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะแสดงหนา้บนัทึกขอ้มูล
เคร่ืองพิมพ ์  กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิม
ใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

 
ข.2.7 การจัดการข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ขอ้มูลอุปกรณ์เครือข่าย” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนู
หลกั “จดัการทรัพยสิ์น”  
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2) ระบบจะแสดงข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายท่ีมีทั้ งหมดในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงผูจ้ดัการระบบ
สามารถเลือกคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์เครือข่าย โดยการเลือกตาม IT Code, PYU, Serial No., อาคาร 
หรือ หอ้ง ตามล าดบั ระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 

3) การแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์เครือข่าย  ผูใ้ชส้ามารถคลิกขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม “แกไ้ข” 
ระบบจะแสดงหน้าขอ้มูลอุปกรณ์เครือข่าย  กรอกขอ้มูลให้ครบถว้นแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อ
บนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

4) การเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์เครือข่ายใหค้ลิกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะแสดงหนา้บนัทึกขอ้มูล
อุปกรณ์เครือข่าย   กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม 
“เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

 
ข.2.8 การจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูย่อย “จดัการโอนยา้ยทรัพยสิ์น” ซ่ึงจะอยู่ในส่วนของ
เมนูหลกั “จดัการทรัพยสิ์น”  

2) การบนัทึกขอ้มูลการโอนยา้ยทรัพยสิ์น ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์
ทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการคียข์อ้มูล IT Code, PYU หรือ Serial No.  ระบบจะ
แสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น ดบัเบิลคลิกขอ้มูลท่ีตอ้งการโอนยา้ย กรอกขอ้มูลให้ครบ จากนั้น
ท าการบนัทึกโดยคลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 
ดงัรูป ข.8 

 

 
 

รูป ข.8 แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการโอนยา้ยทรัพยสิ์น 
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3) เม่ือท าการคลิกปุ่ม “บนัทึก” หากมีทรัพยสิ์นท่ีใชง้านร่วมกนัจะแสดงขอ้ความ ดงัรูป ข.9 
เพื่อแจง้วา่มีการใชง้านร่วมกนั หากตอ้งการโอนยา้ยดว้ยกนัให้ตอบ “ใช่” แต่หากตอ้งการยา้ยเพียง
อุปกรณ์เพียงอยา่งเดียวใหต้อบ “ไม่ใช่” ระบบจะท าการลบการเช่ือมต่อ  

 

 
รูป ข.9 แสดงหนา้จอแจง้มีการเช่ือมโยงขอ้มูลกนั 

 
ข.2.9 การจัดการรายการทรัพย์สินส่งคืน 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “รายการทรัพยสิ์นส่งคืน” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนู
หลกั “จดัการทรัพยสิ์น”  

2) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกคน้หาขอ้มูล โดยการเลือกประเภทอุปกรณ์ และกรองขอ้มูล  
IT Code, PYU หรือ Serial Number  ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาเท่านั้น 

3) การบนัทึกรายการทรัพยสิ์นส่งคืน ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ท าการส่งคืนทรัพยสิ์น”  จากนั้นท าการ
คน้หาอุปกรณ์ท่ีตอ้งการส่งคืนฝ่ายทรัพยสิ์น  คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิม
ใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ ดงัรูป ข.10 

 

 
รูป ข.10 แสดงหนา้จอบนัทึกรายการทรัพยสิ์นส่งคืน 
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ข.2.10 การจัดการยมื/คืนอุปกรณ์ 
1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “การยืม/คืนอุปกรณ์” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั 

“จดัการทรัพยสิ์น”  
2) ระบบจะแสดงขอ้มูลการยืม/คืนอุปกรณ์ทั้งหมด ซ่ึงผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกคน้หา

ขอ้มูลการยืม/คืนอุปกรณ์ โดยการเลือกตามปีการศึกษา หรือสามารถคน้หาขอ้มูลโดยการใส่ขอ้มูล 
IT Code หรือ PYU  ระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 

3) การบนัทึกการคืนอุปกรณ์ ผูจ้ดัการระบบสามารถคลิกในช่องด าเนินการส่งคืน ระบบจะ
แสดงเคร่ืองหมายถูกในช่องด าเนินการส่งคืน ดงัแสดงในรูป ข.11 

 

 
รูป ข.11 แสดงหนา้จอบนัทึกการยมื/คืนอุปกรณ์ 

 
4) การบนัทึกขอ้มูลการยืมอุปกรณ์ให้คลิกปุ่ม “ยืมทรัพยสิ์น” ระบบจะแสดงหน้าบนัทึก

ขอ้มูลยืมทรัพยสิ์น กรอกขอ้มูลให้ครบถว้นแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม 
“เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ 

 
ข.2.11 การค้นข้อมูลใบแจ้งซ่อม 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “รายการใบแจง้ซ่อม” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั 
“ซ่อมบ ารุง”  

2) ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการใบแจง้ซ่อม  ซ่ึงผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกแสดงขอ้มูลเป็น
วนั เดือน ปี แลว้คลิกปุ่ม “ตกลง”  หรือท าการคน้หาจากเลขท่ีใบแจง้ซ่อมดงัรูป ข.12  ระบบจะ
แสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น  
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รูป ข.12 แสดงหนา้การเลือกแสดงขอ้มูลรายการใบแจง้ซ่อม   

 
3) การแสดงขอ้มูลสามารถปรับเปล่ียนมุมมองตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยท าการ

คลิกลูกศรตรงมุมขวาของแถบขอ้มูลท่ีตอ้งการจดักลุ่ม แลว้เลือก Group By This Field หรือท าการ
จดัเรียงล าดบัขอ้มูลการท าไดโ้ดยเลือก “เรียงล าดบัจากนอ้ย-มาก”  หรือ “เรียงล าดบัจากมาก-นอ้ย” 
ดงัรูป  ข.13   

 
รูป ข.13 แสดงการปรับเปล่ียนมุมมองขอ้มูล 

 
ข.2.12 การมอบหมายงาน 

1) ใบแจง้ซ่อมท่ียงัไม่ไดถู้กมอบหมายงานจะแสดงสถานะ “รอด าเนินการ”  ท าการเลือก
รายการใบแจง้ซ่อมท่ีตอ้งการมอบหมายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม “มอบหมายงาน”  ซ่ึงจะอยูใ่นเมนูยอ่ย 
“รายการใบแจง้ซ่อม”   ดงัรูป ข.14   

 

 
รูป ข.14 แสดงหนา้จอรายการใบแจง้ซ่อม 
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2) ผูจ้ดัการระบบสามารถตรวจสอบปริมาณการมอบหมายงาน โดยคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ
ปริมาณงาน”  ดงัรูป ข.15 

 
รูป ข.15 แสดงปุ่มตรวจสอบปริมาณงาน 

 
ข.2.13 การสร้างใบแจ้งซ่อม 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “รายการใบแจง้ซ่อม” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั 
“ซ่อมบ ารุง”  จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้างใบแจง้ซ่อม” 

2) ท าการกรอกช่ือบุคลากรระบบจะท าการคน้หาขอ้มูลบุคลากร เลือกรายช่ือบุคลากรท่ีได้
ท าการแจง้ซ่อมระบบจะท าการดึงขอ้มูลบุคลากรเขา้มาแสดงในหนา้จอสร้างใบแจง้ซ่อม จากนั้นท า
การกรอกขอ้มูลให้ครบแล้วคลิกปุ่ม “ด าเนินการแจง้ซ่อม” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิม
ใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ ดงัรูป ข.16   

3) ระบบจะแสดงเลขท่ีใบแจง้ซ่อมเพื่อใชใ้นการตรวจสอบสถานะการด าเนินการซ่อม 
 

 
รูป ข.16 แสดงหนา้จอบนัทึกการแจง้ซ่อมส าหรับผูจ้ดัการระบบ 
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ข.2.14 การจัดการข้อมูลการส่งซ่อมภายนอก 
1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ขอ้มูลการส่งซ่อมภายนอก” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของ

เมนูหลกั “ซ่อมบ ารุง”  
2) ระบบจะแสดงขอ้มูลการส่งซ่อมภายนอกทั้งหมด ซ่ึงผูจ้ดัการระบบสามารถคน้หาขอ้มูล

โดยการใส่ขอ้มูลเลขท่ีใบแจง้ซ่อมแลว้คลิก “คน้หา” ระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีคน้หาเท่านั้น 
3) การบนัทึกขอ้มูลการส่งซ่อมภายนอก ขอ้มูลท่ียงัไม่ได้ถูกบนัทึกการส่งซ่อมจะแสดง

สถานะ “รอด าเนินการ”  ท าการเลือกรายการใบแจ้งซ่อมท่ีต้องการส่งซ่อมจากนั้ นคลิกปุ่ม    
“บนัทึกการส่งซ่อมภายนอก”  ดงัรูป ข.17 

4) ระบบจะแสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการส่งซ่อมภายนอกท าการกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น 
จากนั้นคลิกปุ่ม “บนัทึกการด าเนินงาน”  
 

 
รูป ข.17 แสดงหนา้จอขอ้มูลการส่งซ่อมภายนอก 

 
ข.2.15 การดูประวตัิการซ่อมแซม 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ประวติัการซ่อมแซม” ซ่ึงจะอยู่ในส่วนของเมนู
หลกั “ซ่อมบ ารุง”  

2) เลือกประเภทอุปกรณ์ท่ีตอ้งการตรวจสอบและกรอกขอ้มูล  PYU หรือ IT Code ของ
อุปกรณ์ท่ีตอ้งการตรวจสอบคลิก “คน้หา” ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มูลประวติัการบ ารุงรักษาและ
มูลค่าทรัพยสิ์น ดงัรูป ข.18 
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รูป ข.18 แสดงหนา้จอขอ้มูลประวติัการซ่อมแซม 
 

ข.2.16 การจัดการข้อมูลบริษัท ข้อมูลอาคาร  ข้อมูลห้อง และข้อมูลโปรแกรม 
1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูย่อย ข้อมูลบริษทั ข้อมูลอาคาร ข้อมูลห้อง และ       

ขอ้มูลโปรแกรม ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั “ขอ้มูลเบ้ืองตน้”  
2) การเพิ่มขอ้มูล ผูจ้ดัการระบบสามารถเพิ่มขอ้มูล โดยคลิกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะ

แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลท่ีเลือก 
3) การแกไ้ขขอ้มูล ผูจ้ดัการระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูล โดยคลิกขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้คลิก

ปุ่ม “แกไ้ข” ระบบจะแสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลท่ีเลือก 
4) การลบ ผู ้จ ัดการระบบสามารถแก้ไขข้อมูล โดยคลิกข้อมูลท่ีต้องการแล้วคลิกปุ่ม       

“ลบขอ้มูล” ระบบจะท าการลบขอ้มูลท่ีเลือก ดงัรูป ข.19 
 

 
 

รูป ข.19 แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลบริษทั ขอ้มูลอาคาร  ขอ้มูลห้อง และขอ้มูลโปรแกรม 
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ข.2.17 การจัดการข้อมูลยี่ ห้อ ข้อมูลประเภทจอภาพ ข้อมูลเขต  ประเภทเค ร่ืองพิมพ์        
ประเภทอุปกรณ์เครือข่าย และประเภทโปรแกรม  

1) ผูจ้ ัดการระบบสามารถเลือกเมนูย่อย ข้อมูลยี่ห้อ ข้อมูลประเภทจอภาพ ข้อมูลเขต  
ประเภทเคร่ืองพิมพ ์ประเภทอุปกรณ์เครือข่าย และประเภทโปรแกรม ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั 
“ขอ้มูลเบ้ืองตน้”  

2) การเพิ่มข้อมูล ผูจ้ดัการระบบสามารถเพิ่มข้อมูล โดยการกรอกข้อมูลท่ีต้องการเพิ่ม
จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” ระบบจะท าการเพิ่มขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

3) การลบ ผู ้จ ัดการระบบสามารถแก้ไขข้อมูล โดยคลิกข้อมูลท่ีต้องการแล้วคลิกปุ่ม       
“ลบขอ้มูล” ระบบจะท าการลบขอ้มูลท่ีเลือก หากตอ้งการยกเลิกใหก้ดปุ่ม “เร่ิมใหม่”  ดงัรูป ข.20 

 

 
 

รูป ข.20 แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลยีห่อ้ ขอ้มูลประเภทจอภาพ ขอ้มูลเขต  ประเภทเคร่ืองพิมพ ์ 
ประเภทอุปกรณ์เครือข่าย และประเภทโปรแกรม 
 

ข.2.18 การแสดงรายงานของผู้จัดการระบบ  
เมนู “รายงาน” ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย ไดแ้ก่ รายงานทัว่ไป และรายงานเก่ียวกบัการติดตั้ง

ซอฟตแ์วร์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ จะเหมือนกบักลุ่มผูบ้ริหารซ่ึงจะกล่าวในส่วนการใชง้านส าหรับ
ผูบ้ริหาร 
  



 

 

 

120 
 

ข.3 การใช้งานส าหรับฝ่ายปฏิบัติการ 
ส าหรับฝ่ายปฏิบติัการสามารถเห็นเมนูหลกั ดงัน้ี 

1) เมนู “หนา้แรก” 
2) เมนู “จดัการทรัพยสิ์น” ประกอบด้วยเมนูย่อยส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลได้แก่ 

ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.) ขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองเช่า)  ขอ้มูลจอภาพ (ม.พ.ย.)    
ขอ้มูลจอภาพ (เคร่ืองเช่า)  ขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์ขอ้มูลอุปกรณ์เสริม และขอ้มูลอุปกรณ์เครือข่าย การ
ใชง้านจะเหมือนกบักลุ่มผูจ้ดัการระบบซ่ึงไดก้ล่าวไปแลว้   

3) เมนู “ซ่อมบ ารุง” ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยส าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลไดแ้ก่   รายการ
ใบแจ้งซ่อม รายการร้องขอติดตั้งซอฟต์แวร์  ประวติัการซ่อมแซม และตรวจสอบสถานะการ
ด าเนินงานซ่อม  

4) เมนู “รายงาน” ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย ไดแ้ก่ รายงานทัว่ไป การใชง้านจะเหมือนกบักลุ่ม
ผูบ้ริหารซ่ึงจะกล่าวในล าดบัต่อไป 

5) เมนู “เอกสารแนะน า” 
6) เมนู “ออกจากระบบ” 
 

ข.3.1 การบันทกึข้อมูลทรัพย์สินในใบแจ้งซ่อม 
1) ฝ่ายปฏิบติัการสามารถบนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์นในใบแจง้ซ่อม โดยเลือกเมนูยอ่ย “รายการ

ใบแจง้ซ่อม” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั “ซ่อมบ ารุง”  
2) ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการใบแจง้ซ่อมท่ีไดรั้บมอบหมายงาน โดยสามารถเลือกแสดง

เป็น วนั เดือน ปี หรือท าการคน้หาตามเลขท่ีใบแจง้ซ่อม 
3) ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดถู้กบนัทึกการด าเนินงานจะแสดงสถานะ “อยูร่ะหวา่งด าเนินการ”    ท า

การเลือกรายการใบแจง้ซ่อมท่ีตอ้งการคลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์น”   
4) ระบบจะแสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการทรัพยสิ์น ท าการกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น จากนั้น

คลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์” ดงัรูป ข.21 
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รูป ข.21 แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในใบแจง้ซ่อม 

 
ข.3.2 การบันทกึการด าเนินงาน 

1) ฝ่ายปฏิบติัการสามารถบนัทึกขอ้มูลการด าเนินงาน โดยเลือกเมนูย่อย “รายการใบแจง้
ซ่อม” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั “ซ่อมบ ารุง”  

2) ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการใบแจง้ซ่อมท่ีไดรั้บมอบหมายงาน โดยสามารถเลือกแสดง
เป็น วนั เดือน ปี หรือท าการคน้หาตามเลขท่ีใบแจง้ซ่อม 

3) ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดถู้กบนัทึกการด าเนินงานจะแสดงสถานะ “อยูร่ะหวา่งด าเนินการ” ท าการ
เลือกรายการใบแจง้ซ่อมท่ีตอ้งการคลิกปุ่ม “บนัทึกการด าเนินงาน”   

4) ระบบจะแสดงหนา้จอบนัทึกการด าเนินงาน ท าการกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น จากนั้นคลิก
ปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” ดงัรูป ข.22 

 
รูป ข.22 แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในใบแจง้ซ่อม 
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ข.3.3 การพมิพ์แบบค าร้องขออนุมัติซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ฝ่ายปฏิบติัการสามารถพิมพแ์บบค าร้องขออนุมติัซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ทรัพยสิ์น   ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของการบนัทึกการด าเนินงาน ดงัรูป ข.22   
2) ในหน้าจอบันทึกการด าเนินงาน ฝ่ายปฏิบัติการสามารถพิมพ์แบบค าร้องขออนุมัติ

ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยคลิกปุ่ม “พิมพแ์บบค าร้องขออนุมติั
ซ่อมแซม” ระบบจะแสดงหน้าตวัอย่างแบบค าร้องขออนุมติัซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ทรัพย์สิน      
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

3) ท าการคลิกปุ่ม “พิมพ”์ ระบบจะแสดงหนา้เคร่ืองมือในการพิมพอ์อกมา ดงัรูป ข.23 
 

 
รูป ข.23 แบบค าร้องขออนุมติัซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ข.3.4 การบันทกึรายการร้องขอติดตั้งซอฟต์แวร์เคร่ืองส่วนบุคคล 

1) ฝ่ายปฏิบติัการสามารถบนัทึกขอ้มูลการด าเนินงาน โดยเลือกเมนูย่อย “รายการร้องขอ
ติดตั้งซอฟตแ์วร์” ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของเมนูหลกั “ซ่อมบ ารุง”  

2) ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการค าร้องขอติดตั้งซอฟตแ์วร์ทั้งหมด โดยสามารถเลือกคน้หา
ตามช่ือผูร้้องขอ 

3) การบนัทึกขอ้มูลรายการร้องขอติดตั้งซอฟต์แวร์เคร่ืองบุคคล โดยการคลิกปุ่ม “สร้าง
รายการใหม่”  ระบบจะแสดงหน้าจอบนัทึกรายการร้องขอติดตั้งซอฟต์แวร์ ท าการกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น จากนั้นคลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” ดงัรูป ข.24 
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รูป ข.24 แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลรายการร้องขอติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองบุคคล 

 
ข.4 การใช้งานส าหรับผู้บริหาร 

เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ หน้าแรกของระบบจะแสดงเมนูหลกั “รายงาน”  ดงัรูป ข.25 ซ่ึง
สามารถอธิบายการใชง้านได ้ดงัน้ี 

 

 
 

รูป ข.25 แสดงหนา้จอเมนูรายงาน 
 

ข.4.1 การออกรายงานทั่วไป 
1) การออกรายงานข้อมูลทรัพยสิ์นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกตามหน่วยงาน โดย

สามารถเลือกรายงาน “ทรัพยสิ์นท่ีใชง้านปัจจุบนั” หรือ “ทรัพยสิ์นท่ีส่งคืน” จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดง
รายงาน”  
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2) การออกรายงานสรุปการยืมคืนทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถเลือก
รายงานแสดงตามปีการศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน”  

3) การออกสรุปการโอนยา้ยทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถเลือกรายงาน
แสดงตามปีการศึกษาจากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน”  

4) การออกรายงานสรุปเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าการเช่า โดยสามารถเลือกรายงานแสดงตาม
ประเภทหอ้งส านกังาน และหอ้งปฏิบติัการ จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน”  

5) การออกรายงานการส่งคืนทรัพยสิ์นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถเลือก
รายงานแสดงตามปีการศึกษาจากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน”  

 
ข.4.2 การออกรายงานเกีย่วกบัการติดตั้งซอฟต์แวร์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

1) การออกรายงานจ านวนซอฟตแ์วร์ท่ีติดตั้งเปรียบเทียบกบัลิขสิทธ์ิท่ีมีในมหาวทิยาลยั 
โดยสามารถเลือกเมนูยอ่ย “รายงานเก่ียวกบัการติดตั้งซอฟตแ์วร์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์” ระบบจะ
แสดงรายงานดงัรูป ข.26   

 

 
รูป ข.26 แสดงรายงานเก่ียวกบัการติดตั้งซอฟตแ์วร์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

 
หากไม่ตอ้งการแสดงขอ้มูลในรายงาน ใหค้ลิกขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการในค าอธิบายกราฟ ดงัรูป ข.27 

 

 
รูป ข.27 แสดงส่วนของค าอธิบายกราฟ 

 

2) การออกรายงานการซ่อมแซมแสดงสาเหตุของปัญหา และงบประมาณท่ีใช ้โดยสามารถ
เลือกรายงานแสดงตามปีการศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” 
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3) การออกรายงานผลการท างานของผูป้ฏิบติังาน โดยสามารถเลือกรายงานแสดงตามปี
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” 

4) สรุปจ านวนการติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองส่วนตวับุคลากร โดยสามารถเลือกรายงานแสดง
ตามปีการศึกษาจากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” จะแสดงรายงานดงัรูป ข.28 

 

 
 

รูป ข.28 แสดงรายงานผลการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
 
ข.4.3 การออกรายงานเพือ่สนับสนุนการบริหาร 

1) รายงานสรุปขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกรายงานแสดงตามปีการศึกษา
จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้างรายงาน”  จากนั้นคลิกเลือก “ขอ้มูลวนัท่ี” ท่ีตอ้งการแสดงรายงาน ระบบจะ
แสดงรายงานดงัรูป ข.29 

 

 
รูป ข.29 แสดงรายงานสรุปขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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2) แนวโนม้การใชง้านทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยสามารถเลือกช่วงปี
การศึกษาท่ีตอ้งการเพื่อแสดงรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงรายงานดงัรูป 
ข.30 

 
รูป ข.30 แสดงรายงานแนวโนม้การใชง้านทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
3) รายงานการใชง้านและการวิเคราะห์ความคุม้ทุนการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ท า

การก าหนดอตัราค่าเส่ือม และจ านวนการใชง้านของแต่ละหอ้งปฏิบติัการ ระบบถึงจะสามารถ
แสดงการค านวณระยะเวลาคืนทุนของแต่ละหอ้งออกมา ดงัรูป ข.31 

 

 
 

รูป ข.31 แสดงรายงานการวิเคราะห์ความคุม้ทุนการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
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4) รายงานล าดบัทรัพยสิ์นท่ีควรไดรั้บการทดแทน โดยสามารถเลือกรายงานแสดงตามปี
การศึกษาจากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” 

5) รายงานประสิทธิภาพการใชง้านโดยรวม โดยสามารถเลือกรายงานแสดงตามปีการศึกษา
จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้างรายงาน”  จากนั้นคลิกเลือก “ขอ้มูลวนัท่ี” ท่ีตอ้งการแสดงรายงานระบบจะ
แสดงรายงานดงัรูป ข.32 

 

 
 

รูป ข.32 แสดงรายงานประสิทธิภาพการใชง้านโดยรวม 
 
ข.4.4 การพมิพ์รายงาน และการส่งออกรายงาน 

ปุ่มค าสั่งในการพิมพร์ายงาน และการส่งออกรายงาน จะอยูมุ่มบนสุดของรายงานแสดง
ดงัรูป ข.33 

 
 

 
 
 
 

รูป ข.33 แสดงปุ่มค าสั่งการพิมพร์ายงาน และการส่งออกรายงาน 
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เม่ือคลิกปุ่มส่งออกรายงานสามารถรูปแบบส่งออกไดห้ลายรูปแบบ ดงัรูป ข.34 

 
รูป ข.34 แสดงการส่งออกรายงาน 

 
ข.5 การใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ 

เม่ือเขา้สู่ระบบแล้ว หน้าแรกของระบบจะแสดงเมนูหลกั “ขอ้มูลผูใ้ช้” ส าหรับผูดู้แล
ระบบสามารถการจดัการสิทธ์ิผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

1) โปรแกรมจะแสดงจอภาพรายการจดัการสิทธ์ิผูใ้ชง้านดงัรูป ข.35 
 

 
 

รูป ข.35 แสดงรายการสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
 

2) การเปิดปิดการใช้งาน คลิกปุ่ม “เปิดใช้งาน” เพื่อเปิดสิทธ์ิการใช้งานของรายช่ือผูใ้ช้ท่ี
เลือกคลิกปุ่ม “ปิดใชง้าน” เพื่อปิดสิทธ์ิการใชง้านของรายช่ือผูใ้ชท่ี้เลือก 

3) การเพิ่มข้อมูลสิทธ์ิผู ้ใช้งาน คลิกปุ่ม “เพิ่ม” จากนั้ นระบุข้อมูล  ช่ือล็อกอิน  
ช่ือ-นามสกุล กลุ่มผูใ้ชใ้หค้รบถว้น แลว้คลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อบนัทึกขอ้มูล หรือคลิกปุ่ม “เร่ิม
ใหม่” หากไม่ตอ้งการเร่ิมใหม่ 
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4) การแกไ้ขขอ้มูลสิทธ์ิการใชง้าน คลิกปุ่ม “แกไ้ข” รายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จากนั้น
แกไ้ขขอ้มูลตามตอ้งการ แลว้คลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อบนัทึกขอ้มูลหรือคลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หาก
ตอ้งการเร่ิมใหม่ ดงัรูป ข.36 

 

 
รูป ข.36 แสดงการจดัการขอ้มูลสิทธ์ิการใชง้าน 

 
ข.6 การใช้งานส าหรับบุคลากรในมหาวทิยาลัย 

ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลยั สามารถท าการแจง้ซ่อม โดยการเขา้เมนู “แจง้ซ่อม” 
และสามารถติดตามงานท่ีไดท้  าการแจง้ซ่อม โดยการเขา้เมนู “ตรวจสอบสถานะด าเนินงานซ่อม” 
อธิบายได ้ดงัน้ี 

 
ข.6.1 การสร้างใบแจ้งซ่อม 

1) บุคลากรสามารถเลือกเมนู “แจง้ซ่อม”  เพื่อสร้างใบรายการแจง้ซ่อม 
2) ท าการกรอกข้อมูลรหัสบุคลากรและรหัสผ่าน เพื่อแสดงความเป็นบุคลากรใน

มหาวทิยาลยั จากนั้นท าการกรอกขอ้มูลใหค้รบแลว้คลิกปุ่ม “ด าเนินการแจง้ซ่อม” เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ ดงัรูป ข.37   
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รูป ข.37 แสดงหนา้จอบนัทึกการแจง้ซ่อมส าหรับบุคลากร 

 
ข.6.2 การตรวจสอบสถานะการด าเนินการซ่อม 

1) ผูจ้ดัการระบบสามารถเลือกเมนูยอ่ย “ตรวจสอบสถานะการด าเนินการซ่อม”    
2) ท าการกรอกข้อมูลรหัสบุคลากรและรหัสผ่าน เพื่อแสดงความเป็นบุคลากรใน

มหาวทิยาลยัแลว้คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” หรือ คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” หากตอ้งการเร่ิมใหม่ ดงัรูป ข.38   
3) เม่ือรหสัผา่นถูกตอ้ง ระบบจะแสดงเลขท่ีใบแจง้ซ่อมท่ีไดท้  าการแจง้ซ่อมไปแลว้ โดยท า

การเลือกเลขท่ีใบแจง้ซ่อมท่ีตอ้งการทราบขอ้มูล 
 

 
รูป ข.38 แสดงหนา้จอตรวจสอบสถานะการด าเนินการซ่อม 



 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
การใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ส านักเทคโนโลยแีละสารสนเทศ มหาวทิยาลยัพายพั 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการทราบผลการใช้งานโปรแกรมระบบบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพายพั  
และเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในโอกาส
ต่อไป  
 
ตอนที ่1 ความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านระบบ 

 
โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องใหค้ะแนนท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1. มีการจดัวางหนา้จอท่ีมีความเหมาะสมกบัการใชง้าน      
2. มีการจ าแนกเมนูการท างานท่ีเขา้ใจง่าย      
3. มีการแจง้ขอ้ความจากระบบเม่ือมีขอ้ผดิพลาด      
4. มีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว แม่นย  าและถูกตอ้ง      
5. ช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบติั      
6. สามารถแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลไดง่้ายและสะดวก      
7. สามารถแสดงรายงานท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้      
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ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันาต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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