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บทที่ 1
บทนํา
1.1ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั นี้ บริ ษทั โปรอิมเมจ เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ จํากัดเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจทางด้านเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริ การด้านอินเทอร์ เน็ต และยังให้คาํ ปรึ กษาต่างๆ
เกี่ยวกับเครื อข่ายสารสนเทศ และยังมีการให้บริ การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ ด้วยการบริ การที่ครอบคลุมทําให้ บริ ษทั โปรอิมเมจฯ มีการพัฒนาทางด้าน Network และ
เครื อข่ายสารสนเทศได้อย่างเจริ ญเติบโตมากขึ้น
จากปั ญ หาของระบบงานเดิ ม ที่ พ บ คื อ ขั้น ตอนการดํา เนิ น งานจะมี เ ครื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ละ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยเครื่ องเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่ องจะมีหลายเลขเฉพาะเครื่ อง ซึ่งจะต้องมีการบันทึก
ข้อมูลเข้ามาในระบบโดยทางบริ ษทั จะใช้วิธีการเก็บบันทึกข้อมูลใน Excel ซึ่งมีขอ้ มูลเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้เวลาในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เกิดความล่าช้า เนื่ องจากระบบดังกล่าวไม่มี
คําสัง่ ในการค้นหาข้อมูลเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ จึงทําให้มีความเสี่ ยงต่อการสู ญหายของข้อมูลได้ง่าย รวมถึง
อาจทําให้เกิดการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบได้ เพราะไม่มีการบันทึกตําแหน่ง และเบิกอุปกรณ์
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้
ดัง นั้น ทางคณะนัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาจึ ง พัฒ นาโปรแกรมระบบบริ ห ารจัด การเครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ ข้ ึนมา เพื่อนําโปรแกรมมาช่ วยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลใน
บริ ษทั โปรอิมเมจฯ เพื่อให้บุคลากรสะดวกในการดูขอ้ มูลโดยมีการกําหนด รหัสอุปกรณ์ให้ไม่ซ้ าํ
กัน กําหนดสิ ทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม และการเบิกใช้อุปกรณ์ ทําให้บุคลากรสามารถใช้โปรแกรมได้
สะดวกมากยิง่ ขึ้น รวมถึงลดข้อผิดพลาดให้นอ้ ยลง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
1.2.2 เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการค้นหาข้อมูลการเบิก รับและคืนอุปกรณ์เครื่ องเซิร์ฟเวอร์
1.2.3 เพื่อออกรายงานสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 การจัดการข้ อมูลพืน้ ฐานของระบบประกอบด้ วย
1.3.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.3.1.2 ข้อมูลแผนก
1.3.1.3 ข้อมูลอุปกรณ์
1.3.2 การรับข้ อมูลอุปกรณ์
1.3.2.1 รับรายการอุปกรณ์จากแผนกจัดซื้อ
1.3.2.2 ทําการเพิ่มหมายเลขอุปกรณ์เข้าระบบ
1.3.2.3 บันทึกรับอุปกรณ์
1.3.2.4 บันทึกหมายเลขอุปกรณ์
1.3.2.5 ปรับเพิ่มจํานวนอุปกรณ์คงเหลือ
1.3.3 การเบิกอุปกรณ์
1.3.3.1 รับรายการเบิกอุปกรณ์
1.3.3.2 ตรวจสอบรายการอุปกรณ์คงเหลือ
1.3.3.3 ทํารายการเบิกอุปกรณ์
1.3.3.4 บันทึกการเบิกอุปกรณ์
1.3.3.5 ปรับลดจํานวนอุปกรณ์คงเหลือ
1.3.3.6 พิมพ์ใบเบิกอุปกรณ์
1.3.4 รายงานระบบ
1.3.4.1 รายงานสรุ ปการรับอุปกรณ์
1.3.4.2 รายงานสรุ ปการเบิกอุปกรณ์
1.3.4.3 รายงานอุปกรณ์คงเหลือ
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1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ช่วยลดความซํ้าซ้อนของข้อมูลที่อยูใ่ นระบบ
1.4.2 ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
1.4.3 จัดเก็บและค้นข้อมูลหมายเลขเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็ ว
1.4.4 ทําให้ผดู ้ ูแลระบบทราบถึงประวัติการเบิก การรับ และการคืนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด
SQL Server 2008 R2

รู ปที่ 2.1 ระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
ระบบเก็บข้อมู ลอุ ปกรณ์ เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ภายในบริ ษทั โปรอิ มเมจ เอ็นจิ เนี่ ยริ่ ง แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จํากัด เป็ นระบบที่ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 มาเป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนา และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็ นฐานข้อมูล จะมีการทํางานหลักคือ
ผูใ้ ช้งานสามารถกรอกข้อมูลลงไปในระบบ จากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
โดยผูใ้ ช้ระบบสามารถทําการค้นหาตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทาํ การบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ และสามารถ
ออกรายงานได้
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2.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
1 การจัดการสิ นค้าคงคลัง
หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้สอย และการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
และวัตถุดิบโดยคลังสิ นค้าทําหน้าที่ในการเก็บสิ นค้าระหว่างกระบวนการ เคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุ น
การผลิต และการกระจายสิ นค้า (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2550)
การจัดการสิ นค้าคงคลังมีความสําคัญต่อความสามารถในการทํากําไรของกิจการ และสามารถ
สร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าได้ กิ จการต้องจัดการสิ นค้าคงคลังให้มีปริ มาณที่เหมาะสมเพื่อให้มี
ต้นทุนตํ่า ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ (ฐาปนา บุญหล้า, 2550)
การจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นการวางแผน และควบคุม เกี่ยวกับประเภท และปริ มาณของสิ นค้า
คงคลังที่ตอ้ งการเก็บรักษา รวมถึ งวัสดุ ที่ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าระหว่างทํา และสิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้า
เหล่ านี้ มีตน้ ทุ น และระบบที่ ใช้ในการจัดการสิ นค้าคงคลังที่ แตกต่างกันออกไป (แลมเบร์ ก , สต๊อก
และอัลแรม, 2547)
โดยสรุ ปความหมายของการจัดการคลังสิ นค้าคือ
การจัดการคลังสิ นค้า มี ความสําคัญต่อองค์กรธุ รกิ จ เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ที่ผูบ้ ริ หาร
องค์กรจะกําหนดขึ้นมา เพื่อให้ทราบเกี่ ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงานเป็ นการ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และสิ นค้าคงคลังของกิจการจะทําให้กิจการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ ทั้งยังส่ งมอบสิ นค้าได้ตรงเวลาทําให้เจ้าของกิจการสร้างความได้เปรี ยบต่อคู่แข่ง
ได้ท้ งั นี้เพื่อป้ องกันความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ยกตัวอย่างเช่น บางครั้งผูผ้ ลิตอาจมีการ
สั่งซื้ อวัสดุไว้เนื่ องจากคาดว่าราคาของวัสดุในอนาคตอาจมีราคาที่สูงขึ้นหรื อขาดแคลนในระยะเวลา
หนึ่ ง จึงทําให้กระบวนการผลิ ตไม่ขาดตอน และสามารถดําเนิ นการผลิ ตต่อไปได้โดยไม่ก่อให้เกิ ด
ปั ญหาการขาดแคลนวัสดุ ทั้งยังไม่ทาํ ให้การผลิตหยุดชะงัก เป็ นต้น การจัดการคลังสิ นค้าคงคลังยัง
เป็ นการสร้างพื้นที่ที่ใช้จดั เก็บสิ นค้าเพื่อรอการเบิกออกไปสู่ แผนกต่างๆ เพราะในการเบิกของทุกครั้ง
ได้มีการวางแผนเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า โดยคลังสิ นค้าทําหน้าที่จดั เก็บ
ระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อให้สะดวกในการเบิก และการกระจายสิ นค้าไปยังแผนกต่างๆทํา
ให้ผบู ้ ริ หารจะต้องมีการวางแผนทางด้านการดําเนิ นงาน เริ่ มตั้งแต่การวางแผนวัสดุ การวางแผนกําลัง
การผลิต และการวางแผนในการเคลื่อนย้ายวัสดุไปสู่ คลังสิ นค้า และไปจนถึงมือลูกค้า

6

2. ระบบฐานข้อมูล (Databass System)
ระบบฐานข้อมูล เป็ นระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีระบบ และ
ข้อมู ลต่างๆ ที่ ชัดเจน ในฐานข้อมู ลนั้นจะประกอบไปด้วยแฟ้ มข้อมู ลที่ หลากหลายแฟ้ มที่ มี ข ้อมู ล
ความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ และวิธีการใช้งานข้อมูลของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลจะมีความแตกต่าง
ออกไปจากแฟ้ ม ข้อ มู ล และการใช้ง านของฐานข้อ มู ล จะประกอบไปด้ว ยฐานข้อ มู ล Database
Management System (DBMS) ซึ่ งผูใ้ ช้ตอ้ งใช้งานฐานข้อมูลผ่านทางระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทวี
รัตน์ นวลช่วย, 2557)
ประโยชน์ของฐานข้อมูลมีดงั นี้
1. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าํ ซ้อน เพราะมีคนใช้ขอ้ มูลนี้ หลายคนเมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลจะช่วย
ลดความซํ้าซ้อนของข้อมูลน้อยลงได้
2. รักษาความถู กต้องของฐานข้อมูลเนื่ องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดี ยวในกรณี ที่มี
ข้อมูลชุ ดเดียวกันอยูข่ อ้ มูลเหล่านี้ จะต้องตรงกันด้วย และการแก้ไขข้อมูลจะแก้ไขให้ถูกต้อง
ตรงตามกันหมด
3. การป้ องกันและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็จดั ทําได้สะดวกโดยสามารถทําได้
โดยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับตัวฐานข้อมูลเท่านั้น
4. หลี กเลี่ ยงความขัดแย้งของข้อมู ลได้ การเก็บข้อมู ลชนิ ดเดี ยวกันไว้หลายๆที่ และมี การ
ปรั บปรุ งข้อมู ลแต่ป รั บปรุ ง ข้อมู ลไม่ค รบทุ กที่ ที่มีข ้อมู ล เก็บ อยู่ก็จะทําให้เกิ ดปั ญหาความ
ขัดแย้งของข้อมูลขึ้น
5. เกิดความเป็ นอิสระของข้อมูล โปรแกรมต่างๆ อาจไม่จาํ เป็ นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครั้ง
ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลบางครั้งจึงทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะนัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาได้ค ้น หาเว็บ ไซต์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบบริ ห ารจัด การเครื่ อ ง
เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งานและมีเว็บไซต์เป็ นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม
ดังนี้

รู ปที่ 2.2 http://www.itecsoftware.co.th/index.html
เป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ แ นะนํา คํา สั่ ง พื้ น ฐานของภาษา C# การเขี ย นโปรแกรมแบบ Windows
Application และการใช้งานคําสั่งสําหรับคอนโทรลต่างๆ เช่น เท็กบอกซ์ ( TextBox ) ลาเบล ( Label )
และปุ่ มคําสั่ง( Button ) เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.3 www.itgenius.co.th/article/การติดตั้งโปรแกรม-SQL-Server-Management-Studio.html
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิบายการทํางานของโปรแกรม Microsoft SQL Server และประโยชน์ของการ
ใช้ฐานข้อมู ลวางแผน จัดการ และพัฒนาแอพพลิ เคชั่นที่ ประหยัด ทั้งเวลาค่าใช้จ่าย และยังอธิ บาย
โซลูชน่ั เกี่ยวกับการบริ การ การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ได้โดยง่าย
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รู ปที่ 2.4 https://www.thaicreate.com/dotnet/crystal-report-vb-net-cs.html
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนเกี่ ยวกับการออกรายงานด้วยโปรแกรม Crystal Report โดยมีการอธิ บาย
ตั้งแต่ข้ นั ตอนการติดตั้งโปรแกรม Crystal Report จนไปถึงขั้นตอนการเขียนคําสั่งให้ออกรายงานได้
และมีตวั อย่างการออกรายงานไว้ให้ศึกษา และนํามาประยุกต์ใช้งานได้อีกด้วย
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รู ปที่ 2.5 http://www.thaiall.com/learn/sader.htm
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิ บายเรื่ องการเขียนแบบจําลองความสัมพันธ์เอนทิตี (E-R Diagram) มีการ
อธิ บ ายความหมายของแบบจํา ลองความสั ม พัน ธ์ เ อนทิ ติ ขั้น ตอนในการออกแบบ เส้ น ที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ และมีตวั อย่างของแบบจําลองความสัมพันธ์เอนทิ ติ (E-R Diagram) ไว้ให้ศึกษา และ
นํามาปรับใช้งาน
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รู ปที่ 2.6 http://www.thaiall.com/dfd/indexo.html
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ ส อนเรื่ องการเขี ยนแผนภาพข้อมู ล (Data Flow Diagram : DFD) มี หลัก การ
เขียนที่ถูกต้อง มีการอธิ บายกระบวนการเริ่ มตั้งแต่ Context Diagram จนถึง Data Flow Diagram ระดับ
2 และมีตวั อย่างแผนภาพข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)ให้ศึกษา
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
คณะนักศึ กษาสหกิ จศึ กษาได้ศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง นํามาเป็ นประโยชน์ในการดํา เนิ น
โครงงานดังนี้

รู ปที่ 2.7 ระบบบริ หารงานเช่าอาพาร์ ทเม้นท์
กริ ชรัตน์ คําเฟย และ นัทยา เมืองรามัญ (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยโปรแกรมระบบบริ หารงานเช่าอพาร์ ทเม้นท์ สามารถตรวจสอบ
สถานะห้องพัก วันที่เข้าพักและวันที่ออก และสามารถออกใบแจ้งหนี้ ให้กบั ผูเ้ ช่า ระบบนี้ พฒั นา โดย
Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.8 ระบบบริ หารจัดการสต็อคโมเด็ม
เกศริ นทร์ คงอยู่ เธี ยร แสวงศรี และ รักศิต แต่งงาน (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยโปรแกรมระบบจัดการสต็อคโมเด็ม สามารถดูขอ้ มูล
การเบิกโมเด็ม ค้นหาข้อมูลโมเด็ม ค้นหาข้อมูล S/N และสามารถออกรายงานสรุ ปจํานวนคงเหลื อ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 R2
ในการพัฒนา
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รู ปที่ 2.9 ระบบจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ
ณัฐพล เสาวพงษ์ และ ปริ ญญา อภัย ภัก ดิ์ (2559) สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามโดยระบบสามารถทําการจัดเก็บ แก้ไข บันทึก ลบ และออก
รายงาน รวมทั้งสามารถทํางานในเรื่ องของการแสดงข้อมูลเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขอ้ มูลการซ่ อมแซม
และข้อมูลสัญญาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และได้จดั ทําระบบจัดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงาน
เวชสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม
Microsoft SQL Server 2008 ในการจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.10 ระบบการบริ หารร้านขายหนังสื อ
ธิ ดาพร มงคงสวัสดิ์ชยั สุ นิสา อ่วมกุล และ อัครเทพ สองนาม (2558) สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยการทํางานของระบบงานร้ ายขายหนังสื อ ได้
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหนังสื อ ข้อมูลประเภทหนังสื อ โดยผูใ้ ช้งานสามารถค้นหาใบสั่งซื้ อสิ นค้า
เพื่อที่จะบันทึกรับสิ นค้าลงในคลังสิ นค้าได้ เครื่ องมือที่ใช้พฒั นา Microsoft Visual Studio 2010 ภาษา
ที่ใช้พฒั นา C# และฐานข้อมูลที่ใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2
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รู ปที่ 2.11 ระบบสารสนเทศช่วยในการบริ หารจัดการธุ รกิจร้านล้างรถ
กุลธิ ดา มีบริ บูรณ์ ธี วริ ทธิ์ แทรกสุ ข และ ปุณยภัสร์ พรโชติพิสุทธิ์ (2557) ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาระบบสนเทศช่ วยในการบริ หาร
จัดการธุ รกิจร้านล้างรถ ให้สามารถสั่งซื้ อสิ นค้า รับสิ นค้า เบิกสิ นค้า และสามารถดูการเข้าใช้บริ การ
พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนโปรแกรม และ Microsoft SQL
Server 2008 ในการจัดการฐานข้อมูล

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อบริษัท
สถานที่ต้งั

บริ ษทั โปรอิมเอจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
Proimage Engineering & Communication Co.,Ltd.
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม 4,18 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวางบางรัก
เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั โปรอิมเอจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
ปัจจุบนั บริ ษทั โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์คอมมูนิเคชัน่ จํากัด ได้กา้ วขึ้นมาเป็ นผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจให้บริ การที่ปรึ กษา และพัฒนาระบบเครื อข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้บริ การลูกค้าใน
กลุ่มราชการ และ องค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยขอบเขตการบริ การครอบคลุม
ตั้งแต่การให้คาํ ปรึ กษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสารสนเทศ แอปพลิเคชัน่
ทางธุ รกิจ ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่จะช่วยให้ลูกค้าได้นาํ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับใช้เพื่อความสําเร็ จขององค์กร เพื่อการเติบโตที่ยงั่ ยืนบริ ษทั โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์คอมมู
นิเคชัน่ จํากัด ให้ความสําคัญอย่างสู งในการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า โดยองค์กรได้รับการ
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รับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management System (ISMS) ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานสากลด้านความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลที่บริ ษทั ชั้นนําให้ความสําคัญ โดยบริ ษทั โปรเอ็น
อินเทอร์เน็ตมุ่งเน้นการบริ หารจัดการความมัง่ คงปลอดภัยของข้อมูลในระบบด้วยการนําเอามาตรฐาน
ดังกล่าวมาเป็ นแนวทางดําเนินงานของการให้บริ การศูนย์ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพื่อให้ได้
บริ การที่ได้มาตรฐานแก่ลูกค้าและตรงตามมาตรฐาน ISO 27001
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
์ หงิ สณ
รวร ุส ติ นิ วุ สยา น
Vice President Data Center

Admin IDC
น.ส.
งว้ ด์ นตั ร า าดิภว
น.ส.
ง ่ั มงอท ณร รวย ทิพ

Data Center Manager

Asst. VP

Network Engineer

ลพญุ นาม ตุ รศิ ว ย า น

Customer Relationship
Infrastructure Team

System Engineer
ง ้ ฮเ่ ซแ �ิ กดั ิ ศตติ กยาน
ย ั ชภุศา วิ ท ศา มจญบเ ง นา
Network Engineer Manager

ี ทงว่ พบร กั พยา น
Infrastructurc Manager

Mr. Jason
System Engineer
Onsite Team
ณุ ค้ ู ร สัว ทิวยาน
า นฒั วตัริจ ข ณุ คิตติกย า น
System Engineer

Infra Engineer
์ นตั รณ
ร รว ัชธิ ตติ กยา น

น.ส. ธารณ์ เกตุรามฤทธ์
Senior CR.

์ ยรวี ศร ิ ุฒวฐธั นยาน Support Engineer
งาฟ่ ซแ านธนั ว
บใญุ บี พะร�ิ ดกัศ ย าน น.ส.
น.ส.
์ จนญา กทนัจ า ดา ภิ ว
น่ ิ ถง ุ ดผ์ ยท
ิ วะรป ายน

NOC Team
น่ ั นสงอ้ นาย
ก มนุ วรภพ
ส นาย มาหา
นาย ชาคริ ต รุ่ นเจริ ญ
นาย ธนิต ชูทอง
ร ติ จิ วา นศั ทุ สลา ศิ พงยา นอทวั บ ั ฒพุ สย า น

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นาย พีรทัต แก้วกระจ่าง
ตําแหน่ง Network Operation Computer , IT Support
2 นาย ธนวัฒน์ พฤกษาชีวะ
ตําแหน่ง Network Operation Computer , IT Support
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
1. ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Ubuntu , CentOS , ESXI , Debian , Tlinux , Windows 2008 ใน
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์และทําการตั้งค่า IP รวมถึงแบ่งพาร์ทิชน่ั ตามที่พนักงานพี่เลี้ยงกําหนดให้
2. เตรี ยมตู ้ Rack เพื่อรอการนําเครื่ องเซิร์ฟเวอร์เข้ามาติดตั้ง
3. อัพเกรดแรมให้กบั เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ตามพี่พนักงานพี่เลี้ยงกําหนดให้
4. เดินสาย Lan และ Fiber ไปยังตู ้ Rack ตามที่พี่เลี้ยงกําหนดให้
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
1. คุณธารณ์ เกตุรามฤทธ์ ตําแหน่ง Senior Customer Relationship
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
วัน – เวลาในการปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 น. – 18:00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 ศึกษาแนวความคิด กระบวนการทํางานของบริ ษทั กับพนักงานที่ปรึ กษาและบุคคลากร
ในบริ ษทั
3.7.2 รวบรวมข้อมูล ตามความต้องการในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ที่
พนักงานที่ปรึ กษาและบุคคลกรในบริ ษทั
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูล กระบวนการทํางานของพนักงานที่ปรึ กษา
และบุคคลากรใบบริ ษทั มาช่วยในการวิเคราะห์และ กําหนดขอบเขตการทํางานของระบบ
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3.7.4 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การออกแบบหน้าจอของระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์

รู ปที่ 3.3 หน้าจอการเข้าระบบ
หน้าจอการเข้าระบบมีองค์ประกอบดังนี้ ช่องกรอกชื่อผูใ้ ช้ ช่องกรอกรหัสผ่าน ปุ่ มเข้าสู่
ระบบ ปุ่ มออกระบบ
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รู ปที่ 3.4 หน้าจอหลักของระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
หน้าจอหลักของระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ มีองค์ประกอบดังนี้ เมนูจดั การข้อมูล
พนักงาน เมนู จดั การข้อมูลแผนก เมนู จดั การข้อมูลอุปกรณ์ เมนู จดั การข้อมูลรับอุปกรณ์ เมนูจดั การ
ข้อมูลเบิกอุปกรณ์ เมนูจดั การข้อมูลคืนอุปกรณ์ เมนูรายงานระบบ เมนูออกจากระบบเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการ
ออกจากระบบ
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รู ปที่ 3.5 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานสําหรับผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอข้อมูลของพนักงานที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของพนักงานมีองค์ประกอบดังนี้ ช่อง
รหัสพนักงาน ช่องกรอกชื่อ-สกุลพนักงาน ช่องกรอกตําแหน่งงาน ช่องกรอกเบอร์ ติดต่อ ช่องตัวเลือก
แผนก ช่องสถานะ ชื่อกรอกชื่อผูใ้ ช้งาน ชื่อกรอกรหัสผ่าน ช่องตัวเลือกการค้นหาข้อมูลพนักงาน ช่อง
กรอกข้อมูลการค้นหาพนักงาน ปุ่ มเพิ่มข้อมูลพนักงาน ปุ่ มแก้ไขข้อมูลพนักงาน ปุ่ มบันทึกข้อมูล
พนักงาน ปุ่ มยกเลิก ปุ่ มค้นหาข้อมูลพนักงาน ตารางแสดงผลข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล
แผนก เบอร์ติดต่อ สถานะ
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รู ปที่ 3.6 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานสําหรับพนักงานทัว่ ไป
จัดการข้อมูลพนักงานที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบมีองค์ประกอบดังนี้ ช่องรหัสพนักงาน
ช่องกรอกชื่ อ-สกุลพนักงาน ช่องกรอกตําแหน่ งงาน ช่องกรอกเบอร์ ติดต่อ ช่องตัวเลือกแผนก ช่อง
ตัวเลือกสถานะ ช่องตัวเลือกการค้นหาข้อมูลพนักงาน ช่องกรอกข้อมูลการค้นหาพนักงาน ปุ่ มเพิ่ม
ข้อมู ลพนักงาน ปุ่ มแก้ไขข้อมู ลพนักงาน ปุ่ มค้นหาข้อมูลพนักงาน ปุ่ มบันทึ กข้อมู ลพนักงาน ปุ่ ม
ยกเลิก ตารางแสดงผลข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล แผนก เบอร์ติดต่อ สถานะ
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รู ปที่ 3.7 หน้าจอจัดการข้อมูลแผนก
หน้าจอจัดการข้อมูลแผนกมีองค์ประกอบดังนี้ ช่องรหัสแผนก ชื่อกรอกแผนก ช่องตัวเลือก
การค้นหาข้อมูลแผนก ช่องกรอกข้อมูลค้นหาแผนก ปุ่ มเพิ่มข้อมูลแผนก ปุ่ มแก้ไขข้อมูลแผนก ปุ่ ม
บันทึกข้อมูลแผนก ปุ่ มยกเลิก ตารางแสดงผลข้อมูลแผนก รหัสแผนก ชื่อแผนก
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รู ปที่ 3.8 หน้าจอจัดการข้อมูลอุปกรณ์
หน้าจอจัดการข้อมูลอุปกรณ์มีองค์ประกอบดังนี้ ช่องรหัสอุปกรณ์ ช่องกรอกชื่ออุปกรณ์ ช่อง
กรอกรายละเอียดอุปกรณ์ ช่องจํานวนรวม ช่องจํานวนเบิก ช่องจํานวนอุปกรณ์สถานะว่าง ช่อง
ตัวเลือกการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ ช่องกรอกข้อมูลค้นหาอุปกรณ์ ช่องหมายเลขอุปกรณ์ ปุ่ มเพิ่มข้อมูล
อุปกรณ์ ปุ่ มแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ ปุ่ มบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ ปุ่ มค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ ปุ่ มแก้ไขหมายเลข
อุปกรณ์ ปุ่ มยกเลิก ตารางแสดงผลค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ จํานวนรวม สถานะ
ตารางแสดงผลข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ วันที่รับ วันที่เบิก แผนก สถานะ
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รู ปที่ 3.9 หน้าจัดการข้อมูลการรับอุปกรณ์
หน้าจัดการข้อมูลการรับอุปกรณ์มีองค์ประกอบดังนี้ ช่องรหัสรับอุปกรณ์ ช่องตัวเลือกวันที่
รั บอุปกรณ์ ช่ องกรอกข้อมูลรหัสอุปกรณ์ ช่ องกรอกข้อมู ลชื่ ออุปกรณ์ ช่ องกรอกข้อมู ลหมายเลข
อุปกรณ์ ปุ่ มเพิ่มข้อมูลใบรับอุปกรณ์ ปุ่ มบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ ปุ่ มค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ ปุ่ มลบข้อมูล
อุปกรณ์ ปุ่ มยกเลิก ตารางแสดงผลข้อมูลการรับอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์
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รู ปที่ 3.10 หน้าจอจัดการรับข้อมูลอุปกรณ์
หน้าจอการจัดการรับข้อมูลอุปกรณ์มีองค์ประกอบดังนี้ ช่องตัวเลือกค้นหาข้อมูลอุปกรณ์
ช่องกรอกข้อมูลค้นหาอุปกรณ์ ปุ่ มค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ ปุ่ มเลือกข้อมูลอุปกรณ์ ปุ่ มปิ ดหน้าจอการรับ
ข้อมูลอุปกรณ์ ตารางแสดงผลข้อมูลอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ จํานวน
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รู ปที่ 3.11 หน้าจอจัดการข้อมูลการเบิกอุปกรณ์
หน้าจอจัดการข้อมูลการเบิกอุปกรณ์มีองค์ประกอบดังนี้ ช่องรหัสเบิกอุปกรณ์ ตัวเลือกวันที่
เบิกอุปกรณ์ ช่องกรอกข้อมูลพนักงานเบิกอุปกรณ์ ช่องแผนกพนักงาน ช่องกรอกหมายเลขอุปกรณ์
ช่ องกรอกข้อมู ลค้นหาหมายเลขอุปกรณ์ ปุ่ มเพิ่มข้อมู ลการเบิ กอุปกรณ์ ปุ่ มบัน ทึ ก ข้อมู ลการเบิ ก
อุปกรณ์ ปุ่ มยกเลิกข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ ปุ่ มลบข้อมูลอุปกรณ์ ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดการเบิก
อุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ตารางแสดงผลข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์
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รู ปที่ 3.12 หน้าจอข้อมูลพนักงานเบิกอุปกรณ์
หน้าจอข้อมูลพนักงานเบิกอุปกรณ์มีองค์ประกอบดังนี้ ตัวเลือกข้อมูลแผนกพนังาน ปุ่ มเลือก
ข้อมูลพนักงานเบิกอุปกรณ์ ปุ่ มปิ ดหน้าจอข้อมูลพนักงานเบิกอุปกรณ์ ตารางแสดงผลข้อมูลพนักงาน
เบิก รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุลผูเ้ บิก
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รู ปที่ 3.13 หน้าจัดการข้อมูลการรับคืนอุปกรณ์
หน้าจ้อจัดการข้อมูลการรับคืนอุปกรณ์มีองค์ประกอบดังนี้ ช่องกรอกข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์
ปุ่ มบันทึกข้อมูลการรับคืนอุปกรณ์ ปุ่ มลบข้อมูลการรับคืนอุปกรณ์ ตารางแสดงผลข้อมูลการรับคืน
อุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ วันที่เบิก แผนก
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3.7.5 นําโปรแกรมที่ออกแบบส่ งให้พนักงานที่ปรึ กษาและให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
และให้คาํ แนะนําเป็ นระยะ
3.7.6 ปรับปรุ งโปรแกรมตามที่พนักงานปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําตามความ
ต้องการของผูด้ ูแลระบบมากที่สุด
3.7.7 นําเสนอโปรแกรม อธิบายแนวความติดในการออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3.8 ระยะเวลาดําเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาแนวความคิด
2. รวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม
5.นําโปรแกรมที่ออกแบบ
ให้ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
6. ปรับปรุ งโปรแกรม
7. นําเสนอโปรแกรม

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62
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3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
3.9.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.9.1.1 CPU Intel Core i3 3.10 GHz.
3.9.1.2 Hard Disk 1 TB.
3.9.1.3 RAM 4 GB.
3.9.1.4 DVD-RW Drive
3.9.2 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
3.9.2.1 CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.67 GHz หรื อสู งกว่า
3.9.2.2 Hard Disk มีพ้นื ที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 2 GB.
3.9.2.3 RAM 2 GB. หรื อสู งกว่า
3.9.2.4 DVD-RW Drive
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.9.3 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.9.3.1 Microsoft Windows 7 Professional
3.9.3.2 Microsoft Visual Studio 2013
3.9.3.3 Microsoft SQL Sever 2008 R2
3.9.3.4 Microsoft Visio 2013
3.9.3.5 Microsoft Word 2010
3.9.4 ซอฟต์แวร์ของผูใ้ ช้ระบบ
3.9.4.1 Microsoft Windows 7 Ultimate หรื อสู งกว่า
3.9.4.2 Microsoft.NET Framework 4.0 หรื อสู งกว่า
3.9.4.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.9.4.4 โปรแกรมระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านและทดสอบโปรแกรม
โปรแกรมบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ มีข้นั ตอนทํางานดังนี้
1
2
3

รู ปที่ 4.1 หน้าจอของการเข้าระบบ
1.
2.
3.
4.

กรอกข้อมูลชื่อผูใ้ ช้ระบบ
กรอกข้อมูลรหัสผ่าน
คลิกปุ่ ม เข้าระบบ จะทําการเข้าสู่ ระบบ
คลิกปุ่ ม ออกระบบ โปรแกรมจะทําการปิ ดโปรแกรม
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รู ปที่ 4.2 หน้าจอหลักของระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปุ่ มจัดการข้อมูลพื้นฐานพนักงาน
ปุ่ มจัดการข้อมูลพื้นฐานแผนก
ปุ่ มจัดการข้อมูลพื้นฐานอุปกรณ์
ปุ่ มจัดการข้อมูลการรับอุปกรณ์
ปุ่ มจัดการข้อมูลการเบิกอุปกรณ์
ปุ่ มจัดการข้อมลการคืนอุปกรณ์
ปุ่ มออกรายงานระบบ
ปุ่ มออกจากระบบ
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานสําหรับผูด้ ูแลระบบ
คลิกปุ่ มเพิ่มจะทําการเพิ่มรหัสพนักงานอัตโนมัติ
กรอกข้อมูลพนักงาน และเลือกแผนกในการใช้งานระบบ
กรอกชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ใช้ในการเข้าสู่ ระบบ
คลิกปุ่ มบันทึกจะทําการทําการบันทึกข้อมูลพนักงานลงในฐานข้อมูล และแสดงข้อมูล
พนักงานบนตารางแสดงผลข้อมูลพนักงาน
ตารางแสดงผลข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล แผนก เบอร์ติดต่อ สถานะ
คลิกตัวเลือกหัวข้อการค้นหา รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล แผนก แสดงทั้งหมด
คลิกปุ่ มค้นหาจะทําการค้นหาข้อมูลพนักงาน
คลิกปุ่ มแก้ไข ให้เลือกรายการข้อมูลพนักงานในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแก้ไข
แล้วแก้ไขข้อมูลพนักงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ มบันทึก
คลิกปุ่ มยกเลิก จะทําการเคลียร์ขอ้ มูลทั้งหมดในหน้าจัดการข้อมูลพนักงาน
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานสําหรับพนักงานทัว่ ไป
คลิกปุ่ มเพิ่มจะทําการเพิ่มรหัสพนักงานอัตโนมัติ
กรอกข้อมูลพนักงาน และเลือกแผนกในการใช้งานระบบ
คลิกปุ่ มบันทึกจะทําการทําการบันทึกข้อมูลพนักงานลงในฐานข้อมูล และแสดงข้อมูล
พนักงานบนตารางแสดงผลข้อมูลพนักงาน
ตารางแสดงผลข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล แผนก เบอร์ติดต่อ สถานะ
คลิกตัวเลือกหัวข้อการค้นหา รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล แผนก แสดงทั้งหมด
คลิกปุ่ มค้นหาจะทําการค้นหาข้อมูลพนักงาน
คลิกปุ่ มแก้ไข ให้เลือกรายการข้อมูลพนักงานในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแก้ไข
แล้วแก้ไขข้อมูลพนักงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ มบันทึก
คลิกปุ่ มยกเลิก จะทําการเคลียร์ขอ้ มูลทั้งหมดในหน้าจัดการข้อมูลพนักงาน
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอจัดการข้อมูลแผนก
1. คลิกปุ่ มเพิ่มจะทําการเพิ่มรหัสแผนกอัตโนมัติ
2. กรอกข้อมูลชื่อแผนก
3. คลิกปุ่ มบันทึกจะทําการทําการบันทึกข้อมูลแผนกลงในฐานข้อมูล และแสดงข้อมูล
พนักงานบนตารางแสดงผลข้อมูลแผนก
4. ตารางแสดงผลข้อมูลแผนก รหัสแผนก ชื่อแผนก
5. คลิกตัวเลือกหัวข้อการค้นหา รหัสแผนก ชื่อแผนก แสดงทั้งหมด
6. คลิกปุ่ มค้นหาจะทําการค้นหาข้อมูลแผนก
7. คลิกปุ่ มแก้ไข ให้เลือกรายการข้อมูลแผนกในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแก้ไขแล้ว
แก้ไขข้อมูลแผนกเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ มบันทึก
8. คลิกปุ่ มยกเลิก จะทําการเคลียร์ขอ้ มูลทั้งหมดในหน้าจัดการข้อมูลแผนก
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รู ปที่ 4.6 หน้าจอจัดการข้อมูลอุปกรณ์
1. คลิกปุ่ มเพิม่ จะทําการเพิม่ รหัสอุปกรณ์
2. กรอกข้อมูล ชื่ออุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์
3. คลิกปุ่ มบันทึกจะทําการทําการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงในฐานข้อมูล และแสดงข้อมูล
พนักงานบนตารางแสดงผลข้อมูลอุปกรณ์
4. ตารางแสดงผลข้อมูลอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ จํานวนรวม สถานะอุปกรณ์
5. คลิกตัวเลือกหัวข้อการค้นหา รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ แสดงทั้งหมด
6. คลิกปุ่ มค้นหาจะทําการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์
7. ตารางแสดงผลข้อมูลอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ วันที่รับ วันที่เบิก แผนกที่เบิก
สถานะอุปกรณ์
8. คลิกปุ่ มแก้ไข เลือกรายการข้อมูลอุปกรณ์ในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแก้ไขแล้ว
แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์เรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ มบันทึก
9. คลิกปุ่ มแก้ไข ให้เลือกรายการข้อมูลอุปกรณ์ในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแก้ไข
10. กรอกข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์
11. ปุ่ มแก้ไขหมายเลขอุปกรณ์ แก้ไขหมายเลขอุปกรณ์เรี ยบร้อยให้ คลิกปุ่ มแก้ไขหมายเลข
อุปกรณ์
12. คลิกปุ่ มยกเลิก จะทําการเคลียร์ขอ้ มูลอุปกรณ์
13. คลิกปุ่ มยกเลิก จะทําการเคลียร์ขอ้ มูลในการแก้ไขหมายเลขอุปกรณ์

39

1
2

3

รู ปที่ 4.7 หน้าจัดการข้อมูลการรับอุปกรณ์
1. คลิกปุ่ มเพิม่ จะทําการเพิม่ รหัสรับอุปกรณ์อตั โนมัติ
2. ระบุวนั ที่รับอุปกรณ์
3. คลิกปุ่ ม Browse จะทําการแสดงหน้าจอข้อมูลอุปกรณ์ จะแสดงในรู ปที่ 4.8

40

1

2

3

4

5

รู ปที่ 4.8 หน้าจอข้อมูลอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

คลิกตัวเลือกหัวข้อการค้นหา รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ แสดงทั้งหมด
คลิกปุ่ มค้นหาจะทําการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์
ตารางแสดงผลข้อมูลอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ จํานวนอุปกรณ์
คลิกปุ่ มเลือกจะทําการเพิ่ม รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ จะแสดงข้อมูลบนตารางแสดงผล
ในรู ปที่ 4.9
5. คลิกปุ่ มปิ ด จะทําการปิ ดหน้าจอข้อมูลอุปกรณ์
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รู ปที่ 4.9 หน้าจัดการข้อมูลการรับอุปกรณ์
1. กรอกข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์
2. ตารางแสดงผลข้อมูล รายละเอียดการรับ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์
3. คลิกปุ่ มบันทึก จะทําการบันทึกข้อมูลการรับอุปกรณ์ลงในฐานข้อมูล และแสดงข้อมูล
อุปกรณ์บนตารางแสดงผลข้อมูลอุปกรณ์ จะแสดงในรู ปที่ 4.6
4. คลิกปุ่ มลบ จะทําการลบข้อมูลรายละเอียดในการรับอุปกรณ์
5. คลิกปุ่ มยกเลิก จะทําการเคลียร์ขอ้ มูลในการรับอุปกรณ์
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รู ปที่ 4.10 หน้าจอจัดการข้อมูลการเบิกอุปกรณ์
1. คลิกปุ่ มเพิ่มจะทําการเพิ่มรหัสการเบิกอุปกรณ์อตั โนมัติ
2. ระบุวนั ที่เบิกอุปกรณ์
3. คลิกปุ่ ม Browse จะทําการแสดงหน้าจอข้อมูลพนักงานเบิก จะแสดงในรู ปที่ 4.11
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รู ปที่ 4.11 หน้าจอข้อมูลพนักงานเบิกอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

ระบุแผนกที่เบิกอุปกรณ์
ตารางแสดงผลข้อมูลพนักงานเบิก รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุลผูเ้ บิก
คลิกปุ่ มเลือกจะทําการแสดงข้อมูลพนักงานเบิกอุปกรณ์ จะแสดงในรู ปที่ 4.12
คลิกปุ่ มปิ ด จะทําการปิ ดหน้าจอข้อมูลพนักงานเบิกอุปกรณ์
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รู ปที่ 4.12 หน้าจอจัดการข้อมูลการเบิกอุปกรณ์
1. กรอกข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์
2. ตารางแสดงผลข้อมูลรายละเอียดการเบิกอุปกรณ์
3. คลิกปุ่ มบันทึก จะทําการบันทึกข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ลงในฐานข้อมูล และแสดงสถานะ
ข้อมูลอุปกรณ์บนตารางแสดงผลข้อมูลอุปกรณ์ จะแสดงในรู ปที่ 4.6
4. คลิกปุ่ มลบ จะทําการลบข้อมูลรายละเอียดในการเบิกอุปกรณ์
5. กรอกหมายเลขอุปกรณ์ในการค้นหา
6. ตารางแสดงผลข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์ที่สถานะ “ว่าง” สามารถเบิกได้
7. คลิกปุ่ มยกเลิก จะทําการเคลียร์ขอ้ มูลในการเบิกอุปกรณ์
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รู ปที่ 4.13 หน้าจัดการข้อมูลการรับคืนอุปกรณ์
1. กรอกข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์
2. ตารางแสดงผลข้อมูลการคืนอุปกรณ์
3. คลิกปุ่ มบันทึกขึ้นจะทําการบันทึกข้อมูลการคืนอุปกรณ์ ปรับปรุ งสถานะอุปกรณ์ และ
แสดงข้อมูลอุปกรณ์บนตารางแสดงผลข้อมูลอุปกรณ์ จะแสดงในรู ปที่ 4.6
4. คลิกปุ่ มลบ จะทําการลบข้อมูลรายละเอียดในการคืนอุปกรณ์

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากปั ญหาของระบบงานบริ ษทั ที่พบ เนื่องจากระบบดังกล่าวไม่มีคาํ สัง่ ในการค้นหา
จัด การเครื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ ถู ก นํา ไปติ ด ตั้ง จึ ง ทํา ให้มี ความเสี่ ย งต่ อ การสู ญ หายของหมายเลขบน
ตัวเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ รวมถึงอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลซํ้าในระบบได้ เพราะไม่มี
การจัดเก็บอุปกรณ์ ข้อมูลที่ชดั เจนจึงอาจทําให้เกิดปั ญหาและข้อผิดพลาดได้
ทางคณะนัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาจึ ง พัฒ นาโปรแกรมระบบบริ ห ารจัด การเครื่ อ ง
เซิ ร์ฟเวอร์ ข้ ึนมาเพื่อนํามาใช้ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการจัดเก็บเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เช่น การ
บันทึกข้อมูลพนักงาน ข้อมูลเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ท้ งั ยังกําหนดรหัสหมายเลขอุปกรณ์ให้ไม่ซ้ าํ กันและยัง
กําหนดให้มีการ รับเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เบิกเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และคืนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ทําให้บุคลากรใน
สถานประกอบการสามารถใช้งานโปรแกรมได้สะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งลดข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นให้นอ้ ยลง
5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ปั ญหาด้านการออกแบบหน้าจอโปรแกรมบริ หารจัดการเครื่ องเซิ ฟเวอร์ ซึ่ ง
จะต้องออกแบบให้กบั บุคลากรในสถานประกอบการมีความเข้าใจต่อการใช้งาน
5.1.2.2 ขาดประสบการณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลต้องศึกษาเพิ่มเติม
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 เพิ่มการทํางานของระบบ เช่น มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของบุคลากร
เวลามาคืนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
5.1.3.2 ควรมี ก ารพัฒนาในส่ ว นของระบบ ให้จ ัด เก็บข้อมู ลให้เป็ นระเบี ยบและ
สามารถค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ ว
5.1.3.3 ควรพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 มี ค วามเข้า ใจระบบงานในทางวิ ช าการและความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ สถาน
ประกอบการ
5.2.1.2 ได้เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองกับการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบและ
มัน่ ใจในตนเองมากขึ้น
5.2.1.3 ได้เรี ยนรู ้วิชาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ยังขาดประสบการณ์ในการทํางานเป็ นทีม
5.2.2.2 ต้องทํางานให้เสร็ จทันเวลา เพื่อให้ทนั ต่อการทํางานวันต่อไป
5.2.2.3 มีปัญหาการรับงานต่อจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่ยงั ทําไม่สาํ เร็ จ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรมีการทําสถานะหรื อแจ้งเตือนในกรณี ที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ถูกยกเลิกงาน
5.2.3.2 ควรมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support เพื่อดูแลการทํางานมากกว่านี้
5.2.3.3 ควรมีการจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น เมาส์ คียบ์ อร์ด
จอคอมพิวเตอร์ และหัวแปลงพอร์ต เป็ นต้น
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รู ปที่ ก.1 Program Map
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รู ปที่ ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย
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รู ปที่ ก.3 E-R Diagram ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ ก.1 รายการตารางข้อมูล
ชื่อตาราง
Employee
Hardware
Department
Receive
Lend
LDetail
Serial
ตารางที่ ก.2 ตารางข้อมูลพนักงาน (Employee)
Name
Type
P M
EmpID
Varchar(5)
Yes Yes
EmpName Nvarchar(50)
No Yes
EmpPosition Nvarchar(30)
No Yes
EmpContact Nvarchar(30)
No Yes
EmpUser
Varchar(15)
No No
EmpPass
Varchar(10)
No No
EmpLevel Varchar(5)
No No
EmpStatus Nvarchar(6)
No Yes
DepID
Varchar(3)
No Yes

คําอธิบาย
ตารางข้อมูลพนักงาน
ตารางข้อมูลอุปกรณ์
ตารางข้อมูลแผนก
ตารางข้อมูลการรับอุปกรณ์
ตารางข้อมูลการเบิกอุปกรณ์
ตารางข้อมูลการคืนอุปกรณ์
ตารางข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์
Refer To

Department.DepID

Description
รหัสพนักงาน
ชื่อพนักงาน
ตําแหน่งพนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่าน
ระดับพนักงาน
สถานะพนักงาน
รหัสแผนก
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ตารางที่ ก.3 ตารางข้อมูลอุปกรณ์ (Hardware)
Name
Type
P M
HID
Varchar(4)
Yes Yes
HName
Nvarchar(50)
No Yes
Hcontent Nvarchar(150)
No No
HAmount Int
No Yes
HLend
Int
No Yes
HFree
Int
No Yes
HStatus
Nvarchar(6)
No Yes
ตารางที่ ก.4 ตารางข้อมูลแผนก (Department)
Name
Type
P M
DepID
Varchar(3)
Yes Yes
DepName Nvarchar(50)
No Yes
ตารางที่ ก.5 ตารางข้อมูลรับอุปกรณ์ (Receive)
Name
Type
P M
RID
Varchar(5)
Yes Yes
RDate
DateTime
No Yes
EmpID
Varchar(5)
No Yes

Refer To

Description
รหัสอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
ข้อมูลอุปกรณ์
จํานวนทั้งหมด
จํานวนที่เบิก
จํานวนที่วา่ ง
สถานะอุปกรณ์

Refer To

Description
รหัสแผนก
ชื่อแผนก

Refer To

Description
รหัสรับอุปกรณ์
วันที่รับอุปกรณ์
รหัสพนักงาน

Employee.EmpID
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ตารางที่ ก.6 ตารางข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ (Lend)
Name
Type
P M
LID
Varchar(6)
Yes Yes
LDate
DateTime
No Yes
DepID
Varchar(3)
No Yes
LName
Nvarchar(30)
No Yes
EmpID
Varchar(5)
Yes Yes

Refer To

Department.DepID
Employee.EmpID

ตารางที่ ก.7 ตารางข้อมูลการคืนอุปกรณ์ (LDetail)
Name
Type
P M
Refer To
LID
Varchar(6)
Yes Yes Lend.LID
SID
Varchar(21)
Yes Yes Serial.SID
RDate
DateTime
No Yes

Description
รหัสเบิกอุปกรณ์
วันที่เบิกอุปกรณ์
รหัสรับอุปกรณ์
ชื่อผูเ้ บิกอุปกรณ์
รหัสพนักงาน
Description
รหัสเบิกอุปกรณ์
รหัสหมายเลขอุปกรณ์
วันที่รับอุปกรณ์
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ตารางที่ ก.8 ตารางข้อมูหมายเลขอุปกรณ์ (Serial)
Name
Type
P M
Refer To
SID
Varchar(21)
Yes Yes
SDate
DateTime
No Yes
LDate
DateTime
No Yes
DepName Nvarchar(30)
No Yes
Status
Nvarchar(6)
No Yes
HID
Varchar(4)
No Yes Hardware.HID
RID
Varchar(5)
No Yes
หมายเหตุ
P = Primary Key
M = Mandatory

Description
รหัสหมายเลขอุปกรณ์
วันที่รับอุปกรณ์
วันที่เบิกอุปกรณ์
ชื่อผูร้ ับอุปกรณ์
สถานะ
รหัสอุปกรณ์
รหัสใบรับอุปกรณ์
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์ รณกปุอลู มอ้ ข
นาง กันพลูมอ้ ข

นา กง ั นพ

กนผแลูมอ้ ข
รายงานระบบ

0

์ รณกปุอกิบเ ลู มอ้ ข

เครื� องเซิร์ฟเวอร์
บบะรนาง ยา รรากงอ้ ตมาวค

รากดั จรา หิ รบบบะร

์ รณกปุอนืคล
ู มอ้ ข
แผนก
์ รณกปุอรากยารลู มอ้ ข

+

์ รณกปุอง ่ สบใลู มอ้ ข

อ� ื ซดัจ ยา่ฝ

รู ปที่ ก.4 Context Diagram ระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
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์ รณกปุอลู มอ้ ข
นา กง ั นพ

นาง กันพลูมอ้ ข
กนผแลูมอ้ ข

บอสจวร ต่ ที นาง กันพลู มอ้ ข
กึทนับ่ D1
ี นทางกั นพลมู อ้ข นา กง ั นพ
บอสจวร ต่ ี ทกนผแลู มอ้ ข
กึทนับ่ ี D2
ทกนผแล มู อ้ขแผนก
บอสจวร ต่ี ท์ ณรก ปุอลู มอ้ ข

1
รากดั จ
ลูมอ้ข นาฐน� ื พ
+

กึทนับ่ ีท์ ณร กปุอล มู อ้ข
D3
อุปกรณ์
์ รณกปุอลู มอ้ ข

2

บัร่ ี ท์ ณ
ร กปุ อนวนาํจ
์ รณกปุอบัD5
รลู มอ้ ขรับอุปกรณ์
์ รณกปุอขลเ ยา มหลู มอ้ ข
D4 หมายเลขอุปกรณ์

์ รณกปุอง ่ สบใลู มอ้ ข
รับอุปกรณ์

อ� ื ซดัจ ยา่ฝ

+
3
์ รณกปุอกิบเ ลู มอ้ ข
แผนก

เบิกอุปู กรณ์
์ รณกปุอรากยารล
มอ้ ข
+

สถานะเบิก

์ รณกปุอขลเ ยา มหลู มอ้

กิบเ นางD1
กันพลู มอ้ข นา กง ั นพ
์ รณกปุอกิบเ ่ี ทนั ว
D6 เบิกอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์ที่เบิก
D7 รายละเอียดการเบิก
กิบเ มอ้ รพ์ ณร กปุ อนวนา ํจ
์ รณกปุ อD3
กิบเ นวนาํ อุจปกรณ์

4

์ รณกปุ อนืคนวนาํ จ
นืค่ ีท์ ณ
ร กปุ อล ูมอ้ข

์ รณกปุอนืคลู มอ้ ข
คืนอุปกรณ์
+
รากง อ้ตมา วค
รายงานระบบ
นา กง ั นพ

รายงานระบบ

รายการอุปกรณ์ที่เบิก
ง า ่ ว ะนาถส D4 หมายเลขอุปกรณ์
์ รณกปุอนืD7
ค่ี ทนั
ว ยดการเบิก
รายละเอี

5

ออกรายงานระบบ
+

กิบเ ดยี อเะ ลยารปุ รสลู มอ้ข
์ ณรก ปุอบั ร นวนา ํจ ปุ ร
กิบเ ปุรสลู มอ้ข
D6 เบิกอุปกรณ์
์ รณกปุอบั ร ปุร สลู มอ้ ข
D5 รับอุปกรณ์
์ รณกป
ุ อนวนา จํ ปุอุปรกรณ์
สลู มอ้ ข
D3

รู ปที่ ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
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์ รณกปุอลู มอ้ ข
นาง กันพลูมอ้ ข

นา กง ั นพ

1.1
ลูมอ้ขบัร

กนผแลูมอ้ ข

บัร ่ ีทลูมอ้ข
1.2
บอสจวร ต่ ที นาง กันพลู มอ้ ข
ตรวจสอบ/ า นห้ ค
บอสจวร ต่ ี ทกนผแลู มอ้ลูมขอ้ข

บอสจวร ต่ี ท์ ณรก ปุอลู มอ้
บอสจวร ต่ีทลู มอ้ ข

1.3
D1

นา กง ั นพ
D2

แผนก

เพิ�ม /

ขไ้กแ
ลูมอ้ข

D3

อุปกรณ์
ขไ้กแะลแม่พิ เ รากนา ่ผี ท

กึทนับ่ ี ทกนผแล มู 1.4
อ้ข
กึทนับ่ ี นทางกั นพลมู อ้ข ลูม อ้ขกึทนับ

กึทนับ่ ีท์ ณร กปุอล มู อ้ข

รู ปที่ ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 จัดการข้อมูลพื้นฐาน
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2.1
อ� ื ซดัจ ยา่ฝ

์ รณกปุอลู มอ้ ข

์ รณกปุอง ่ สบใลู มอ้ ข ง่สบใลู มอ้ ขบั ร
อุปกรณ์

D3

์ รณกปุอง ่ สบใลู มอ้ ข
2.2
ตรวจรับอุปกรณ์

์ รณกปุอรากยารลู มอ้ ข
2.3
ลงทะเบียน
หมายเลขอุปกรณ์
D4 หมายเลขอุปกรณ์
์ รณกปุอขลเ ยา มหลู มอ้ ข
์ รณกปุอขลเ ยา มหลู มอ้ ข

2.4
์ รณกปุอบัรกึ ทนั บ

์ รณกปุอบัรลู มอ้ ข

D5 รับอุปกรณ์
์ รณกปุอนวนาํ จลู มอ้ ข
2.5
์ ณรกปุ นอว นา ํ จม� ิ พเ

บัร่ ี ท์ ณ
ร กปุ อนวนาํจ

รู ปที่ ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 รับอุปกรณ์

อุปกรณ์
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3.1
์ รณกปุอกิบเ ลู มอ้ตรวจสอบ
ข

กิบเ นาง กันพลู มอ้ข

กิ เบนาง กั นพ

D1

นา กง ั นพ

กิบเ นาง กันพลู มอ้ข
3.2
กิบเ มอ้ รพ์ ณร กปุ อนวนา ํจ

ตรวจสอบอุปกรณ์

กิบเ ์ณรกปุ อรา กย า รล ูมอ้ข
3.3

แผนก

์ รณกปุอขลเ ยา มหลู มอ้ ข ขลเ ย ามหาหน้ ค
อุปกรณ์ที�เบิก

รายการอุปกรณ์ที่เบิก

3.4

์ รณกปุอกิบเ ่ี ทนั ว

์ รณกปุอกิบเ กึ ทนั บ
กิบเ ่ ี ท์ณรกปุอ นวา ํจ

เบิกอุปกรณ์
3.5

์ รณกปุ อกิบเ นวนาํ จ
์ ณรกปุ อนวนาํ จด ล

D4 หมายเลขอุปกรณ์
สถานะเบิก

อุปกรณ์

หมายเลขอุปกรณ์ที่เบิก

D7 รายละเอียดการเบิก

D6

D3

3.6
์ รณกปุอรากยารลู มอ้ ข
ปรับสถานะเบิก

รู ปที่ ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 เบิกอุปกรณ์
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4.1
รายการอุปกรณ์ที่เบิก

์ รณกปุอนืคลู มอ้ตรวจสอบ
ข

แผนก

์ รณกปุอกิบเ ลู มอ้ ข

นืค่ ีท์ ณ
ร กปุ อล ูมอ้ข

นืค่ ีท์ ณ
ร กปุ อล ูมอ้ข
4.2
กรอกหมายเลข
อุปกรณ์ที�คืน
หมายเลขอุปกรณ์ที่รับคืน
D7 รายละเอียดการเบิก

4.3
์ รณกปุอนืค่ี ทนั ว

D4 หมายเลขอุปกรณ์
์ รณกปุอนืคกึ ทนั บ
นืค่ ี ท์ ณ
ร กปุ อนวนาํจ

4.4
์ รณกปุ อนืคนวนาํ จ
D3
อุปกรณ์
์ ณรกปุ นอว นา ํ จม � ิ พเ

หมายเลขอุปกรณ์ที่รับคืน
4.5
ง า่ว ะนาถสบัรป

ง า ่ ว ะนาถส

รู ปที่ ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4 คืนอุปกรณ์
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5.2
รายงานสรุ ปอุปกรณ์

รายงานอุปกรณ์

์ รณกปุอนวนา จํ ปุ ร สลู มอ้ ข
D3
อุปกรณ์

์ ณรก ปุอบั ร นวนา ํจ ปุ ร ส
D4 หมายเลขอุปกรณ์
รายงาน
สรุ ปการรับอุปกรณ์

5.3

์ รณกปุอบั ร ปุร สลู มอ้ ข
D5 รับอุปกรณ์

รายงานรับอุปกรณ์

รากง อ้ตมา วค 5.1
รายงานระบบ
นา กง ั นพ
เลือกรายงาน
กิบเ ดยี อเะ ลยารปุ รสลู มอ้ข
D7 รายละเอียดการเบิก
รายงานระบบ

รายงานสรุ ปเบิก
อุปกรณ์
รายงานสรุ ปเบิกอุปกรณ์

5.5
นาง ย ราบใ์ พมิ พ

5.4
รายงานเบิกอุปกรณ์

กิบเ ปุรสลู มอ้ข
D6 เบิกอุปกรณ์

รายงานสรุ ปรับอุปกรณ์
์ ณรกปุ อนวนา จํ ปุ ร สนางยา ร

รู ปที่ ก.10 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5 ออกรายงานระบบ
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ภาคผนวก ข
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

รู ปที่ ข.1 หน้าจอไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Server Management System
นําแผ่น CD ใส่ เครื่ อง ดับเบิ้ลคลิกเปิ ดที่โปรแกรม Server Management System เพื่อทําการ
ติดตั้งโปรแกรม Server Management System

รู ปที่ ข.2 หน้าจอ Preparing to install
เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม Server Management System จะปรากฏหน้าจอ Preparing to
install ระบบกําลังเตรี ยมการติดตั้งโปรแกรม Server Management System
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รู ปที่ ข.3 หน้าจอ Setup Server Management System ระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
ระบบกําลังเข้าสู่ การติดตั้งโปรแกรม ระบบบริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ให้ทาํ การกดปุ่ ม
Next เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรม หากไม่ติดตั้งให้คลิกปุ่ ม Cancel
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รู ปที่ ข.4 หน้าจอเลือกพื้นที่สาํ หรับการติดตั้งโปรแกรม Server Management System
ให้ทาํ การเลือกพื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรม และกดปุ่ ม Next เพื่อขั้นตอนต่อไป ในการติดตั้ง
โปรแกรม หากไม่ติดตั้งให้เลือกปุ่ ม Cancel

67

รู ปที่ ข.5 หน้าจอการยืนยันในการติดตั้งโปรแกรม Server Management System
System

ให้ทาํ การกดปุ่ ม Next เพื่อยืนยันการติดตั้งโปรแกรม และเริ่ มการติดตั้ง Server Management

68

รู ปที่ ข.6 หน้าจอ Installing โปรแกรม Server Management System
ทําการรอการติดตั้งโปรแกรม Server Management System บริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
จนเสร็ จสมบูรณ์

69

รู ปที่ ข.7 หน้าจอสําเร็ จการติดตั้งโปรแกรม Server Management System
ติดตั้ง

ติดตั้งโปรแกรม Server Management System เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เลือก Close เพื่อปิ ดการ

รู ปที่ ข.8 หน้าจอแสดง Icon Server Management System บน Desktop
เมื่อติดตั้งโปรแกรม Server Management System เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะปรากฏ Icon Server
Management System บนหน้า Desktop สามารถเปิ ดโปรแกรมใช้งานได้ทนั ที

70

Restore Database

รู ปที่ ข.9 หน้าจอการเลือกโปรแกรม SQL Server Management Studio
ก่อนเริ่ มต้นใช้ระบบ บริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ผูใ้ ช้ตอ้ ง Restore Database ก่อนโดยเปิ ด
โปรแกรม SQL Server Management Studio บน Desktop ดังรู ปที่ ข.9

71

รู ปที่ ข.10 หน้าจอการ Login เข้าสู่ โปรแกรม SQL Server Management Studio 2008 R2
เข้าสู่ โปรแกรมโดยกรอก Username และPassword แล้วกดปุ่ ม Connect เพื่อเข้าสู่ ระบบ
ฐานข้อมูล

รู ปที่ ข.11 หน้าจอการสร้างไฟล์ Database
ให้ควิกขวาที่ Database จากนั้นเลือก New Database เพื่อสร้างไฟล์ Database ขึ้นมาใหม่

72

รู ปที่ ข.12 หน้าจอการตั้งชื่อไฟล์ Database
ให้ต้ งั ชื่อไฟล์ Database ตามที่ตอ้ งการ โดยที่น้ ีคือ “COOP” จากนั้นกดปุ่ ม OK

รู ปที่ ข.13 หน้าจอเมื่อสร้างไฟล์ Database เสร็ จ
ให้กดคลิกขวาที่ Database จากนั้น เลือก Refresh เพื่อให้ Database แสดงขึ้นมาโดยที่น้ ีคือ
ไฟล์ Database “COOP”
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รู ปที่ ข.14 หน้าจอการ Restore Database
ให้เลือกฐานข้อมูลที่ตอ้ งการ Restore Database โดยการคลิกขวาที่ Database จากนั้นเลือกที่
Task และRestore จากนั้นคลิกที่ Database เพื่อนําตัว Backup Database มาติดตั้งที่ SQL Server
Management Studio 2008 R2

รู ปที่ ข.15 หน้าจอเข้าสู่ การ Restore Database
ให้กรอกชื่อ Database ที่ตอ้ งการจะ Restore Database จากนั้นเลือกที่ปุ่ม From Device แล้ว
กดปุ่ ม Browse เพื่อค้นหาไฟล์ขอ้ มูลที่ Back up

74

หน้าที่ ข.16 หน้าจอการ Add ไฟล์ Database
กดปุ่ ม Add เพือ่ ไฟล์ Database

หน้าที่ ข.17 หน้าจอการเลือกไฟล์ Database
กดเลือกไฟล์ Database ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ในที่นี่คือไฟล์ “COOP.bak”

75

หน้าที่ ข.18 หน้าจอยืนยันชื่อไฟล์ Database
เมื่อผูใ้ ช้เลือกไฟล์ Database ที่ชื่อ “COOP.bak” เรี ยบร้อยให้กดปุ่ ม OK

รู ปที่ ข.19 หน้าจอการติดตั้งไฟล์ Database
เมื่อทําการเลือกไฟล์ Database เรี ยบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังกล่าว ให้ทาํ เลือกทํา
เครื่ องหมายถูกต้อง หน้าไฟล์ Database เพื่อเลือกยืนยันข้อมูลที่ตอ้ งการติดตั้ง แล้วทําการกดปุ่ ม OK
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รู ปที่ ข.20 หน้าจอการตรวจสอบการติดตั้งไฟล์ Database
เมื่อติดตั้งไฟล์ Database เสร็ จสมบูรณ์ จะขึ้นข้อความดังรู ปที่ ข.16 จากนั้นกดที่ปุ่ม OK

รู ปที่ ข.21 หน้าจอการติดตั้งไฟล์ Database เสร็ จสมบูรณ์
เมื่อติดตั้งไฟล์ Database เสร็ จสมบูรณ์แล้ว และเลือกที่ Database จะปรากฏชื่อ Database ที่
ติดตั้ง “COOP”
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ภาคผนวก ค
ภาพระหว่ างปฏิบัตงิ าน

รู ปที่ ค.1 ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Cents 7.1

78

รู ปที่ ค.2 ทําการเปลี่ยนฮาร์ดดิสที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์

รู ปที่ ค.3 ทําการติดตั้งเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ที่ตู้ Rack

79

รู ปที่ ค.4 ตรวจสอบพาวเวอร์ซพั พลายบนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์

รู ปที่ ค.5 ตรวจสอบแรมบนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์

80

รู ปที่ ค.6 จัดระเบียบสายแลน

รู ปที่ ค.7 เสี ยบสายแลนเข้าตัวเครื่ องสวิทช์

81

รู ปที่ ค.8 ตรวจสอบการทําของสายแลนก่อนเสี ยบเข้าตัวเครื่ องสวิทช์จริ ง

รู ปที่ ค.9 ตรวจสอบเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ในสต็อก

82

รู ปที่ ค.10 ตรวจสอบการทํางานของเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
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