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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัน้ีบริษทั โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดัเป็นบริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจทางดา้นเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีให้บริการดา้นอินเทอร์เน็ต และยงัใหค้าํปรึกษาต่างๆ 

เก่ียวกบัเครือข่ายสารสนเทศ และยงัมีการใหบ้ริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ขนาดเลก็ไปจนถึง

ขนาดใหญ่ ดว้ยการบริการท่ีครอบคลุมทาํให ้บริษทัโปรอิมเมจฯ มีการพฒันาทางดา้น Network และ

เครือข่ายสารสนเทศไดอ้ยา่งเจริญเติบโตมากข้ึน 

 จากปัญหาของระบบงานเดิมท่ีพบ คือขั้นตอนการดาํเนินงานจะมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์แต่ละเคร่ืองจะมีหลายเลขเฉพาะเคร่ือง ซ่ึงจะตอ้งมีการบนัทึก

ขอ้มูลเขา้มาในระบบโดยทางบริษทัจะใชว้ิธีการเกบ็บนัทึกขอ้มูลใน Excel ซ่ึงมีขอ้มูลเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์

เป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้เวลาในการคน้หาขอ้มูลต่างๆ เกิดความล่าชา้ เน่ืองจากระบบดงักล่าวไม่มี

คาํสัง่ในการคน้หาขอ้มูลเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ จึงทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการสูญหายของขอ้มูลไดง่้าย รวมถึง

อาจทาํใหเ้กิดการบนัทึกขอ้มูลท่ีผิดพลาดในระบบได ้เพราะไม่มีการบนัทึกตาํแหน่ง และเบิกอุปกรณ์

เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จึงทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดได ้

 ดังนั้ นทางคณะนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์ข้ึนมา เพื่อนาํโปรแกรมมาช่วยอาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บและคน้หาขอ้มูลใน

บริษทัโปรอิมเมจฯ เพื่อให้บุคลากรสะดวกในการดูขอ้มูลโดยมีการกาํหนด รหัสอุปกรณ์ให้ไม่ซํ้ า

กนั กาํหนดสิทธ์ิการเขา้ใชโ้ปรแกรม และการเบิกใชอุ้ปกรณ์ ทาํใหบุ้คลากรสามารถใชโ้ปรแกรมได้

สะดวกมากยิง่ข้ึน รวมถึงลดขอ้ผดิพลาดใหน้อ้ยลง 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

1.2.2 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลการเบิก รับและคืนอุปกรณ์เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 1.2.3 เพื่อออกรายงานสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 การจัดการข้อมูลพืน้ฐานของระบบประกอบด้วย 

  1.3.1.1 ขอ้มูลพนกังาน 

  1.3.1.2 ขอ้มูลแผนก 

  1.3.1.3 ขอ้มูลอุปกรณ์ 

 1.3.2 การรับข้อมูลอุปกรณ์ 

  1.3.2.1 รับรายการอุปกรณ์จากแผนกจดัซ้ือ 

  1.3.2.2 ทาํการเพิ่มหมายเลขอุปกรณ์เขา้ระบบ 

  1.3.2.3 บนัทึกรับอุปกรณ์ 

  1.3.2.4 บนัทึกหมายเลขอุปกรณ์ 

  1.3.2.5 ปรับเพิ่มจาํนวนอุปกรณ์คงเหลือ 

1.3.3 การเบิกอุปกรณ์ 

  1.3.3.1 รับรายการเบิกอุปกรณ์ 

  1.3.3.2 ตรวจสอบรายการอุปกรณ์คงเหลือ 

  1.3.3.3 ทาํรายการเบิกอุปกรณ์ 

  1.3.3.4 บนัทึกการเบิกอุปกรณ์ 

  1.3.3.5 ปรับลดจาํนวนอุปกรณ์คงเหลือ 

  1.3.3.6 พิมพใ์บเบิกอุปกรณ์ 

 1.3.4 รายงานระบบ 

  1.3.4.1 รายงานสรุปการรับอุปกรณ์ 

  1.3.4.2 รายงานสรุปการเบิกอุปกรณ์ 

  1.3.4.3 รายงานอุปกรณ์คงเหลือ 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1.4.1 ช่วยลดความซํ้าซอ้นของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบ 

  1.4.2 ช่วยลดเวลาในการคน้หาขอ้มูลเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

  1.4.3 จดัเกบ็และคน้ขอ้มูลหมายเลขเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

1.4.4 ทาํใหผู้ดู้แลระบบทราบถึงประวติัการเบิก การรับ และการคืนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
 



 

 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

SQL Server 2008 R2

         

           

                    

                       
                      

         
                     
                

                    
       

                 
                   

           

            
  

รูปท่ี 2.1 ระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 

 ระบบเก็บขอ้มูลอุปกรณ์เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ภายในบริษทัโปรอิมเมจ เอ็นจิเน่ียร่ิง แอนด์ 
คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั เป็นระบบท่ีใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 มาเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันา และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นฐานขอ้มูล จะมีการทาํงานหลกัคือ 
ผูใ้ชง้านสามารถกรอกขอ้มูลลงไปในระบบ จากนั้นระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล
โดยผูใ้ชร้ะบบสามารถทาํการคน้หาตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดท้าํการบนัทึกไวก่้อนหนา้น้ี และสามารถ
ออกรายงานได ้
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2.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 1 การจดัการสินคา้คงคลงั 

หมายถึง พื้นท่ีท่ีไดว้างแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อย และการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
และวตัถุดิบโดยคลงัสินคา้ทาํหนา้ท่ีในการเก็บสินคา้ระหวา่งกระบวนการ เคล่ือนยา้ย เพื่อสนบัสนุน
การผลิต และการกระจายสินคา้ (คาํนาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 

การจดัการสินคา้คงคลงัมีความสาํคญัต่อความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ และสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้กิจการตอ้งจดัการสินคา้คงคลงัให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อให้มี
ตน้ทุนตํ่า ขณะเดียวกนัก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(ฐาปนา บุญหลา้, 2550) 

 การจดัการสินคา้คงคลงัเป็นการวางแผน และควบคุม เก่ียวกบัประเภท และปริมาณของสินคา้
คงคลงัท่ีตอ้งการเก็บรักษา รวมถึงวสัดุท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ระหว่างทาํ และสินคา้สําเร็จรูป สินคา้
เหล่าน้ีมีตน้ทุน และระบบท่ีใช้ในการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีแตกต่างกนัออกไป (แลมเบร์ก, สต๊อก 
และอลัแรม, 2547) 
โดยสรุปความหมายของการจดัการคลงัสินคา้คือ 

การจดัการคลงัสินคา้ มีความสําคญัต่อองค์กรธุรกิจ เป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีผูบ้ริหาร
องค์กรจะกาํหนดข้ึนมา เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นการ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และสินคา้คงคลงัของกิจการจะทาํให้กิจการสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ทั้งยงัส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลาทาํใหเ้จา้ของกิจการสร้างความไดเ้ปรียบต่อคู่แข่ง
ไดท้ั้งน้ีเพื่อป้องกนัความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดย้กตวัอยา่งเช่น บางคร้ังผูผ้ลิตอาจมีการ
สั่งซ้ือวสัดุไวเ้น่ืองจากคาดวา่ราคาของวสัดุในอนาคตอาจมีราคาท่ีสูงข้ึนหรือขาดแคลนในระยะเวลา
หน่ึง จึงทาํให้กระบวนการผลิตไม่ขาดตอน และสามารถดาํเนินการผลิตต่อไปได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนวสัดุ ทั้งยงัไม่ทาํให้การผลิตหยุดชะงกั เป็นตน้ การจดัการคลงัสินคา้คงคลงัยงั
เป็นการสร้างพื้นท่ีท่ีใชจ้ดัเก็บสินคา้เพื่อรอการเบิกออกไปสู่แผนกต่างๆ เพราะในการเบิกของทุกคร้ัง
ไดมี้การวางแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และการเคล่ือนยา้ยสินคา้ โดยคลงัสินคา้ทาํหน้าท่ีจดัเก็บ
ระหวา่งกระบวนการเคล่ือนยา้ยเพื่อให้สะดวกในการเบิก และการกระจายสินคา้ไปยงัแผนกต่างๆทาํ
ให้ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนทางด้านการดาํเนินงาน เร่ิมตั้งแต่การวางแผนวสัดุ การวางแผนกาํลงั
การผลิต และการวางแผนในการเคล่ือนยา้ยวสัดุไปสู่คลงัสินคา้ และไปจนถึงมือลูกคา้ 
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 2. ระบบฐานขอ้มูล (Databass System) 

 ระบบฐานขอ้มูล เป็นระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบ และ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีชัดเจน ในฐานขอ้มูลนั้นจะประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลท่ีหลากหลายแฟ้มท่ีมีข้อมูล
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ และวธีิการใชง้านขอ้มูลของฐานขอ้มูล ฐานขอ้มูลจะมีความแตกต่าง
ออกไปจากแฟ้มข้อมูล และการใช้งานของฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยฐานข้อมูล Database 
Management System (DBMS) ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งใชง้านฐานขอ้มูลผา่นทางระบบการจดัการฐานขอ้มูล    (ทวี
รัตน์ นวลช่วย, 2557) 

  ประโยชน์ของฐานขอ้มูลมีดงัน้ี 

1. ลดการเก็บขอ้มูลท่ีซํ้ าซ้อน เพราะมีคนใช้ขอ้มูลน้ีหลายคนเม่ือใช้ระบบฐานขอ้มูลจะช่วย
ลดความซํ้ าซอ้นของขอ้มูลนอ้ยลงได ้

2. รักษาความถูกตอ้งของฐานขอ้มูลเน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียวในกรณีท่ีมี
ขอ้มูลชุดเดียวกนัอยูข่อ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนัดว้ย และการแกไ้ขขอ้มูลจะแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
ตรงตามกนัหมด 

3. การป้องกนัและการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลก็จดัทาํไดส้ะดวกโดยสามารถทาํได้
โดยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตวัฐานขอ้มูลเท่านั้น 

4. หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลได้ การเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลายๆท่ี และมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลแต่ปรับปรุงขอ้มูลไม่ครบทุกท่ีท่ีมีข้อมูลเก็บอยู่ก็จะทาํให้เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ของขอ้มูลข้ึน 

5. เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูล โปรแกรมต่างๆ อาจไม่จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างขอ้มูลทุกคร้ัง 
ดงันั้นการแกไ้ขขอ้มูลบางคร้ังจึงทาํเฉพาะกบัโปรแกรมท่ีเรียกใชข้อ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
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2.3 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

 คณะนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ค้นหาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งานและมีเวบ็ไซต์เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม
ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.2 http://www.itecsoftware.co.th/index.html 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีแนะนําคําสั่งพื้นฐานของภาษา C# การเขียนโปรแกรมแบบ Windows 
Application และการใชง้านคาํสั่งสําหรับคอนโทรลต่างๆ เช่น เทก็บอกซ์ ( TextBox ) ลาเบล ( Label ) 
และปุ่มคาํสั่ง( Button ) เป็นตน้   

 

 

 

 

 

 

http://www.itecsoftware.co.th/index.html
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รูปท่ี 2.3 www.itgenius.co.th/article/การติดตั้งโปรแกรม-SQL-Server-Management-Studio.html 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์อธิบายการทาํงานของโปรแกรม Microsoft SQL Server และประโยชน์ของการ
ใช้ฐานขอ้มูลวางแผน จดัการ และพฒันาแอพพลิเคชั่นท่ีประหยดั ทั้งเวลาค่าใช้จ่าย และยงัอธิบาย
โซลูชัน่เก่ียวกบัการบริการ การพฒันาแอพพลิเคชัน่ไดโ้ดยง่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itgenius.co.th/article/การติดตั้งโปรแกรม-SQL-Server-Management-Studio.html
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รูปท่ี 2.4 https://www.thaicreate.com/dotnet/crystal-report-vb-net-cs.html 

เป็นเวบ็ไซต์ท่ีสอนเก่ียวกบัการออกรายงานดว้ยโปรแกรม Crystal Report โดยมีการอธิบาย
ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Crystal Report จนไปถึงขั้นตอนการเขียนคาํสั่งให้ออกรายงานได ้
และมีตวัอยา่งการออกรายงานไวใ้หศึ้กษา และนาํมาประยกุตใ์ชง้านไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaicreate.com/dotnet/crystal-report-vb-net-cs.html
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รูปท่ี 2.5 http://www.thaiall.com/learn/sader.htm 

 เป็นเวบ็ไซต์ท่ีอธิบายเร่ืองการเขียนแบบจาํลองความสัมพนัธ์เอนทิตี (E-R Diagram) มีการ
อธิบายความหมายของแบบจาํลองความสัมพนัธ์เอนทิติ ขั้นตอนในการออกแบบ เส้นท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ และมีตวัอย่างของแบบจาํลองความสัมพนัธ์เอนทิติ (E-R Diagram) ไวใ้ห้ศึกษา และ
นาํมาปรับใชง้าน  

 

 

 

 

 

http://www.thaiall.com/learn/sader.htm
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รูปท่ี 2.6 http://www.thaiall.com/dfd/indexo.html 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีสอนเร่ืองการเขียนแผนภาพขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) มีหลักการ
เขียนท่ีถูกตอ้ง มีการอธิบายกระบวนการเร่ิมตั้งแต่ Context Diagram จนถึง Data Flow Diagram ระดบั 
2 และมีตวัอยา่งแผนภาพขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD)ใหศึ้กษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaiall.com/dfd/indexo.html
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2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

คณะนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นาํมาเป็นประโยชน์ในการดาํเนิน
โครงงานดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.7 ระบบบริหารงานเช่าอาพาร์ทเมน้ท ์

 กริชรัตน์ คาํเฟย และ นทัยา เมืองรามญั (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยโปรแกรมระบบบริหารงานเช่าอพาร์ทเมน้ท ์สามารถตรวจสอบ
สถานะห้องพกั วนัท่ีเขา้พกัและวนัท่ีออก และสามารถออกใบแจง้หน้ีให้กบัผูเ้ช่า ระบบน้ีพฒันา โดย 
Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.8 ระบบบริหารจดัการสตอ็คโมเด็ม 

 เกศรินทร์ คงอยู ่เธียร แสวงศรี และ รักศิต แต่งงาน (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยโปรแกรมระบบจดัการสต็อคโมเด็ม สามารถดูขอ้มูล
การเบิกโมเด็ม คน้หาขอ้มูลโมเด็ม คน้หาขอ้มูล S/N และสามารถออกรายงานสรุปจาํนวนคงเหลือ 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 
ในการพฒันา 
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รูปท่ี 2.9 ระบบจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ 

 ณัฐพล เสาวพงษ์ และ ปริญญา อภยัภกัด์ิ (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยามโดยระบบสามารถทาํการจดัเก็บ แกไ้ข บนัทึก  ลบ และออก
รายงาน รวมทั้งสามารถทาํงานในเร่ืองของการแสดงขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขอ้มูลการซ่อมแซม 
และขอ้มูลสัญญาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และไดจ้ดัทาํระบบจดัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
เวชสารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบเวบ็ไซต ์และใชโ้ปรแกรม 
Microsoft  SQL  Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.10 ระบบการบริหารร้านขายหนงัสือ 

 ธิดาพร มงคงสวสัด์ิชยั สุนิสา อ่วมกุล และ อคัรเทพ สองนาม (2558) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยการทาํงานของระบบงานร้ายขายหนังสือ ได้
รวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลหนงัสือ ขอ้มูลประเภทหนงัสือ โดยผูใ้ชง้านสามารถคน้หาใบสั่งซ้ือสินคา้ 
เพื่อท่ีจะบนัทึกรับสินคา้ลงในคลงัสินคา้ได ้เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันา Microsoft Visual Studio 2010 ภาษา
ท่ีใชพ้ฒันา C# และฐานขอ้มูลท่ีใช ้Microsoft SQL Server 2008 R2  
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รูปท่ี 2.11 ระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารจดัการธุรกิจร้านลา้งรถ 

 กุลธิดา มีบริบูรณ์ ธีวริทธ์ิ แทรกสุข และ ปุณยภสัร์ พรโชติพิสุทธ์ิ (2557) ภาควชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม พฒันาระบบสนเทศช่วยในการบริหาร
จดัการธุรกิจร้านลา้งรถ ให้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ รับสินคา้ เบิกสินคา้ และสามารถดูการเขา้ใชบ้ริการ
พฒันาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนโปรแกรม และ Microsoft SQL 
Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษัท บริษทั โปรอิมเอจ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 

Proimage Engineering & Communication Co.,Ltd. 

สถานท่ีตั้ง 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม 4,18 ถนนเจริญกรุง แขวางบางรัก 

เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั โปรอิมเอจ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

ปัจจุบนั บริษทั โปรอิมเมจ เอน็จิเนียร่ิง แอนดค์อมมูนิเคชัน่ จาํกดั ไดก้า้วข้ึนมาเป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษา และพฒันาระบบเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีให้บริการลูกคา้ใน

กลุ่มราชการ และ องคก์รธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ดว้ยขอบเขตการบริการครอบคลุม

ตั้งแต่การใหค้าํปรึกษา การพฒันา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ แอปพลิเคชัน่

ทางธุรกิจ ดว้ยวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้ท่ีจะช่วยให้ลูกคา้ไดน้าํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ปรับใชเ้พื่อความสาํเร็จขององคก์ร เพื่อการเติบโตท่ีย ัง่ยนืบริษทั โปรอิมเมจ เอน็จิเนียร่ิง แอนดค์อมมู

นิเคชัน่ จาํกดั ให้ความสาํคญัอยา่งสูงในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ โดยองคก์รไดรั้บการ
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รับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management System (ISMS) ซ่ึงเป็น

มาตรฐานสากลดา้นความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลท่ีบริษทัชั้นนาํให้ความสาํคญั โดยบริษทัโปรเอน็ 

อินเทอร์เน็ตมุ่งเนน้การบริหารจดัการความมัง่คงปลอดภยัของขอ้มูลในระบบดว้ยการนาํเอามาตรฐาน

ดงักล่าวมาเป็นแนวทางดาํเนินงานของการใหบ้ริการศูนยข์อ้มูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพื่อใหไ้ด้

บริการท่ีไดม้าตรฐานแก่ลูกคา้และตรงตามมาตรฐาน ISO 27001 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

์ หงิ สณรรว ุส ตินิ วุ ส ยา น

Vice President Data Center

Admin IDC

น.ส. งว้ ด์ นตั ร า ดา ภิ ว

น.ส. ง ่ั มงอท ณร รวย พทิ

Data Center Manager
ลพญุนาม ตุรศิ ว  ย า น

Asst. VP

Network Engineer

ง ้ ฮเ่ ซแ �ิ ดกั ศิ ตติ ก ยาน

ย ั ชภุศา วิ ท ศา มจญบเ ง าน

Network Engineer Manager

Onsite Team

ณุ ค้ ู ร สัว ทิว ยาน

า นฒัวตัร ิจข ณุคิตติก ย า น

NOC Team

น่ ั นสงอ้ ก นมุ ส ยาน นาย วรภพ มาหา 

นาย ชาคริต รุ่นเจริญ  นาย ธนิต ชูทอง    

ร ติ จิ วา นศั ทุส ลา ศิ พ ยา น ง อทวั บ ฒั พุ ส ย า น

System Engineer
Infrastructure Team

Mr. Jason 

System Engineer

ี ทงว่ พ บร กั พ ยา น

Infrastructurc Manager

์ นตั รณรรว ชั ธิ ตติ ก ยา น

System Engineer

Infra Engineer

์ ยรวี รศ ิ ฒุ วฐธั น ยา น

บใญุบ ี พะร� ิ ดกัศ ย าน

Customer Relationship

น.ส. ธารณ์ เกตุรามฤทธ์

Senior CR.

Support Engineer

น.ส. ง าฟ่ ซแ า นธนั ว

น.ส. ์ นจญา กทนัจ  า ดา ภิ ว

น่ ิ ถง ุ ดผ ์ ยทิ วะรป ยาน

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 1. นาย พีรทตั แกว้กระจ่าง ตาํแหน่ง Network Operation Computer , IT Support 

 2 นาย ธนวฒัน์ พฤกษาชีวะ ตาํแหน่ง Network Operation Computer , IT Support 

 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 1. ติดตั้งระบบปฏิบติัการ Ubuntu , CentOS , ESXI , Debian , Tlinux , Windows 2008 ใน

เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และทาํการตั้งค่า IP รวมถึงแบ่งพาร์ทิชัน่ตามท่ีพนกังานพี่เล้ียงกาํหนดให ้

 2. เตรียมตู ้Rack เพื่อรอการนาํเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เขา้มาติดตั้ง 

 3. อพัเกรดแรมใหก้บัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ตามพี่พนกังานพี่เล้ียงกาํหนดให ้

 4. เดินสาย Lan และ Fiber ไปยงัตู ้Rack ตามท่ีพี่เล้ียงกาํหนดให ้

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 1. คุณธารณ์ เกตุรามฤทธ์ ตาํแหน่ง Senior Customer Relationship 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัตงิาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สปัดาห์ 

 เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

 วนั – เวลาในการปฏิบติังาน วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 9:00 น. – 18:00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาแนวความคิด กระบวนการทาํงานของบริษทักบัพนกังานท่ีปรึกษาและบุคคลากร

ในบริษทั 

3.7.2 รวบรวมขอ้มูล ตามความตอ้งการในการพฒันาระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ี

พนกังานท่ีปรึกษาและบุคคลกรในบริษทั  

3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาและรวบรวมขอ้มูล กระบวนการทาํงานของพนกังานท่ีปรึกษา

และบุคคลากรใบบริษทัมาช่วยในการวิเคราะห์และ กาํหนดขอบเขตการทาํงานของระบบ  
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3.7.4 ออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การออกแบบหนา้จอของระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 

รูปท่ี 3.3 หนา้จอการเขา้ระบบ 

หนา้จอการเขา้ระบบมีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่องกรอกช่ือผูใ้ช ้ช่องกรอกรหสัผา่น ปุ่มเขา้สู่

ระบบ ปุ่มออกระบบ 
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รูปท่ี 3.4 หนา้จอหลกัของระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

หนา้จอหลกัของระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มีองคป์ระกอบดงัน้ี เมนูจดัการขอ้มูล

พนกังาน เมนูจดัการขอ้มูลแผนก เมนูจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ เมนูจดัการขอ้มูลรับอุปกรณ์ เมนูจดัการ

ขอ้มูลเบิกอุปกรณ์ เมนูจดัการขอ้มูลคืนอุปกรณ์ เมนูรายงานระบบ เมนูออกจากระบบเม่ือผูใ้ชต้อ้งการ

ออกจากระบบ 
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รูปท่ี 3.5 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังานสาํหรับผูดู้แลระบบ 

หน้าจอขอ้มูลของพนักงานท่ีใช้ในการจดัการขอ้มูลของพนักงานมีองค์ประกอบดงัน้ี ช่อง

รหสัพนกังาน ช่องกรอกช่ือ-สกุลพนกังาน ช่องกรอกตาํแหน่งงาน ช่องกรอกเบอร์ติดต่อ ช่องตวัเลือก

แผนก ช่องสถานะ ช่ือกรอกช่ือผูใ้ชง้าน ช่ือกรอกรหสัผา่น ช่องตวัเลือกการคน้หาขอ้มูลพนกังาน ช่อง

กรอกขอ้มูลการคน้หาพนักงาน ปุ่มเพิ่มขอ้มูลพนักงาน ปุ่มแกไ้ขขอ้มูลพนักงาน ปุ่มบนัทึกขอ้มูล

พนกังาน ปุ่มยกเลิก ปุ่มคน้หาขอ้มูลพนกังาน ตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังาน รหสัพนกังาน ช่ือ-สกุล 

แผนก เบอร์ติดต่อ สถานะ 
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รูปท่ี 3.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังานสาํหรับพนกังานทัว่ไป 

จดัการขอ้มูลพนักงานท่ีไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบมีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่องรหัสพนักงาน 

ช่องกรอกช่ือ-สกุลพนักงาน ช่องกรอกตาํแหน่งงาน ช่องกรอกเบอร์ติดต่อ ช่องตวัเลือกแผนก ช่อง

ตวัเลือกสถานะ ช่องตวัเลือกการคน้หาขอ้มูลพนักงาน ช่องกรอกขอ้มูลการคน้หาพนักงาน ปุ่มเพิ่ม

ขอ้มูลพนักงาน ปุ่มแก้ไขขอ้มูลพนักงาน ปุ่มคน้หาขอ้มูลพนักงาน ปุ่มบนัทึกขอ้มูลพนักงาน ปุ่ม

ยกเลิก ตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังาน รหสัพนกังาน ช่ือ-สกลุ แผนก เบอร์ติดต่อ สถานะ 
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รูปท่ี 3.7 หนา้จอจดัการขอ้มูลแผนก 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลแผนกมีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่องรหัสแผนก ช่ือกรอกแผนก ช่องตวัเลือก

การคน้หาขอ้มูลแผนก ช่องกรอกขอ้มูลคน้หาแผนก ปุ่มเพิ่มขอ้มูลแผนก ปุ่มแกไ้ขขอ้มูลแผนก ปุ่ม

บนัทึกขอ้มูลแผนก ปุ่มยกเลิก ตารางแสดงผลขอ้มูลแผนก รหสัแผนก ช่ือแผนก 
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รูปท่ี 3.8 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์มีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่องรหสัอุปกรณ์ ช่องกรอกช่ืออุปกรณ์ ช่อง

กรอกรายละเอียดอุปกรณ์ ช่องจาํนวนรวม ช่องจาํนวนเบิก ช่องจาํนวนอุปกรณ์สถานะวา่ง ช่อง

ตวัเลือกการคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ ช่องกรอกขอ้มูลคน้หาอุปกรณ์ ช่องหมายเลขอุปกรณ์ ปุ่มเพิ่มขอ้มูล

อุปกรณ์ ปุ่มแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ ปุ่มบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ ปุ่มคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ ปุ่มแกไ้ขหมายเลข

อุปกรณ์ ปุ่มยกเลิก ตารางแสดงผลคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ จาํนวนรวม สถานะ  

ตารางแสดงผลขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ วนัท่ีรับ วนัท่ีเบิก แผนก สถานะ  

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

รูปท่ี 3.9 หนา้จดัการขอ้มูลการรับอุปกรณ์ 

หนา้จดัการขอ้มูลการรับอุปกรณ์มีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่องรหัสรับอุปกรณ์ ช่องตวัเลือกวนัท่ี

รับอุปกรณ์ ช่องกรอกขอ้มูลรหัสอุปกรณ์ ช่องกรอกขอ้มูลช่ืออุปกรณ์ ช่องกรอกขอ้มูลหมายเลข

อุปกรณ์ ปุ่มเพิ่มขอ้มูลใบรับอุปกรณ์ ปุ่มบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ ปุ่มคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ ปุ่มลบขอ้มูล

อุปกรณ์ ปุ่มยกเลิก ตารางแสดงผลขอ้มูลการรับอุปกรณ์ รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์   
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รูปท่ี 3.10 หนา้จอจดัการรับขอ้มูลอุปกรณ์ 

 หนา้จอการจดัการรับขอ้มูลอุปกรณ์มีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่องตวัเลือกคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ 

ช่องกรอกขอ้มูลคน้หาอุปกรณ์ ปุ่มคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ ปุ่มเลือกขอ้มูลอุปกรณ์ ปุ่มปิดหนา้จอการรับ

ขอ้มูลอุปกรณ์ ตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ จาํนวน 
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รูปท่ี 3.11 หนา้จอจดัการขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์ 

หนา้จอจดัการขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์มีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่องรหสัเบิกอุปกรณ์ ตวัเลือกวนัท่ี

เบิกอุปกรณ์ ช่องกรอกขอ้มูลพนกังานเบิกอุปกรณ์ ช่องแผนกพนกังาน ช่องกรอกหมายเลขอุปกรณ์ 

ช่องกรอกข้อมูลคน้หาหมายเลขอุปกรณ์ ปุ่มเพิ่มข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ ปุ่มบันทึกข้อมูลการเบิก

อุปกรณ์ ปุ่มยกเลิกขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์ ปุ่มลบขอ้มูลอุปกรณ์ ตารางแสดงขอ้มูลรายละเอียดการเบิก

อุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ ตารางแสดงผลขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์  หมายเลขอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 3.12 หนา้จอขอ้มูลพนกังานเบิกอุปกรณ์ 

 หนา้จอขอ้มูลพนกังานเบิกอุปกรณ์มีองคป์ระกอบดงัน้ี ตวัเลือกขอ้มูลแผนกพนงัาน ปุ่มเลือก

ขอ้มูลพนกังานเบิกอุปกรณ์ ปุ่มปิดหนา้จอขอ้มูลพนกังานเบิกอุปกรณ์ ตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังาน

เบิก รหสัพนกังาน ช่ือ-สกลุผูเ้บิก 
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รูปท่ี 3.13 หนา้จดัการขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์ 

 หนา้จอ้จดัการขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์มีองคป์ระกอบดงัน้ี ช่องกรอกขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์ 

ปุ่มบนัทึกขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์ ปุ่มลบขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์ ตารางแสดงผลขอ้มูลการรับคืน

อุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ วนัท่ีเบิก แผนก 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

3.7.5 นาํโปรแกรมท่ีออกแบบส่งใหพ้นกังานท่ีปรึกษาและใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 

และใหค้าํแนะนาํเป็นระยะ  

 3.7.6 ปรับปรุงโปรแกรมตามท่ีพนกังานปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํตามความ

ตอ้งการของผูดู้แลระบบมากท่ีสุด 

 3.7.7 นาํเสนอโปรแกรม อธิบายแนวความติดในการออกแบบ และพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

3.8 ระยะเวลาดาํเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 

1. ศึกษาแนวความคิด     

2. รวบรวมขอ้มูล     

3. วิเคราะห์ขอ้มูล     

4.ออกแบบและพฒันา

โปรแกรม 

    

5.นาํโปรแกรมท่ีออกแบบ

ใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ 

    

6. ปรับปรุงโปรแกรม     

7. นาํเสนอโปรแกรม     
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3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

 3.9.1 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

  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   ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

  3.9.2.1 CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.67 GHz หรือสูงกวา่ 

  3.9.2.2 Hard Disk มีพื้นท่ีเหลือไม่นอ้ยกวา่ 2 GB. 

  3.9.2.3 RAM 2 GB. หรือสูงกวา่ 

  3.9.2.4 DVD-RW Drive 

คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

3.9.3 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

 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 ซอฟตแ์วร์ของผูใ้ชร้ะบบ 

 3.9.4.1 Microsoft Windows 7 Ultimate หรือสูงกวา่ 

 3.9.4.2 Microsoft.NET Framework 4.0 หรือสูงกวา่ 

 3.9.4.3 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 3.9.4.4 โปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
 



บทที่ 4 

ผลการปฏิบติังานโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิานและทดสอบโปรแกรม 

โปรแกรมบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ มีขั้นตอนทาํงานดงัน้ี 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอของการเขา้ระบบ 

1. กรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชร้ะบบ

2. กรอกขอ้มูลรหสัผา่น

3. คลิกปุ่ม เขา้ระบบ จะทาํการเขา้สู่ระบบ

4. คลิกปุ่ม ออกระบบ โปรแกรมจะทาํการปิดโปรแกรม
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอหลกัของระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

1. ปุ่มจดัการขอ้มูลพื้นฐานพนกังาน 

2. ปุ่มจดัการขอ้มูลพื้นฐานแผนก 

3. ปุ่มจดัการขอ้มูลพื้นฐานอุปกรณ์ 

4. ปุ่มจดัการขอ้มูลการรับอุปกรณ์ 

5. ปุ่มจดัการขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์ 

6. ปุ่มจดัการขอ้มลการคืนอุปกรณ์ 

7. ปุ่มออกรายงานระบบ 

8. ปุ่มออกจากระบบ 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังานสาํหรับผูดู้แลระบบ 

1. คลิกปุ่มเพิ่มจะทาํการเพิ่มรหสัพนกังานอตัโนมติั 

2. กรอกขอ้มูลพนกังาน และเลือกแผนกในการใชง้านระบบ 

3. กรอกช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น ใชใ้นการเขา้สู่ระบบ 

4. คลิกปุ่มบนัทึกจะทาํการทาํการบนัทึกขอ้มูลพนกังานลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูล

พนกังานบนตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังาน 

5. ตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังาน รหสัพนกังาน ช่ือ-สกลุ แผนก เบอร์ติดต่อ สถานะ 

6. คลิกตวัเลือกหวัขอ้การคน้หา รหสัพนกังาน ช่ือ-สกลุ แผนก แสดงทั้งหมด  

7. คลิกปุ่มคน้หาจะทาํการคน้หาขอ้มูลพนกังาน 

8. คลิกปุ่มแกไ้ข ใหเ้ลือกรายการขอ้มูลพนกังานในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่มแกไ้ข

แลว้แกไ้ขขอ้มูลพนกังานเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่มบนัทึก 

9. คลิกปุ่มยกเลิก จะทาํการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการขอ้มูลพนกังาน 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังานสาํหรับพนกังานทัว่ไป 

1. คลิกปุ่มเพิ่มจะทาํการเพิ่มรหสัพนกังานอตัโนมติั 

2. กรอกขอ้มูลพนกังาน และเลือกแผนกในการใชง้านระบบ 

3. คลิกปุ่มบนัทึกจะทาํการทาํการบนัทึกขอ้มูลพนกังานลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูล

พนกังานบนตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังาน 

4. ตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังาน รหสัพนกังาน ช่ือ-สกลุ แผนก เบอร์ติดต่อ สถานะ 

5. คลิกตวัเลือกหวัขอ้การคน้หา รหสัพนกังาน ช่ือ-สกลุ แผนก แสดงทั้งหมด  

6. คลิกปุ่มคน้หาจะทาํการคน้หาขอ้มูลพนกังาน 

7. คลิกปุ่มแกไ้ข ใหเ้ลือกรายการขอ้มูลพนกังานในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่มแกไ้ข

แลว้แกไ้ขขอ้มูลพนกังานเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่มบนัทึก 

8. คลิกปุ่มยกเลิก จะทาํการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการขอ้มูลพนกังาน 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอจดัการขอ้มูลแผนก 

1. คลิกปุ่มเพิ่มจะทาํการเพิ่มรหสัแผนกอตัโนมติั 

2. กรอกขอ้มูลช่ือแผนก 

3. คลิกปุ่มบนัทึกจะทาํการทาํการบนัทึกขอ้มูลแผนกลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูล

พนกังานบนตารางแสดงผลขอ้มูลแผนก 

4. ตารางแสดงผลขอ้มูลแผนก รหสัแผนก ช่ือแผนก 

5. คลิกตวัเลือกหวัขอ้การคน้หา รหสัแผนก ช่ือแผนก แสดงทั้งหมด  

6. คลิกปุ่มคน้หาจะทาํการคน้หาขอ้มูลแผนก 

7. คลิกปุ่มแกไ้ข ใหเ้ลือกรายการขอ้มูลแผนกในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่มแกไ้ขแลว้

แกไ้ขขอ้มูลแผนกเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่มบนัทึก 

8. คลิกปุ่มยกเลิก จะทาํการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการขอ้มูลแผนก 
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 รูปท่ี 4.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์  

1. คลิกปุ่มเพิ่มจะทาํการเพิ่มรหสัอุปกรณ์ 

2. กรอกขอ้มูล ช่ืออุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์ 

3. คลิกปุ่มบนัทึกจะทาํการทาํการบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูล

พนกังานบนตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ 

4. ตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ จาํนวนรวม สถานะอุปกรณ์ 

5. คลิกตวัเลือกหวัขอ้การคน้หา  รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ แสดงทั้งหมด  

6. คลิกปุ่มคน้หาจะทาํการคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ 

7. ตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ วนัท่ีรับ วนัท่ีเบิก แผนกท่ีเบิก  

สถานะอุปกรณ์ 

8. คลิกปุ่มแกไ้ข เลือกรายการขอ้มูลอุปกรณ์ในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่มแกไ้ขแลว้

แกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์เรียบร้อย ใหค้ลิกปุ่มบนัทึก 

9. คลิกปุ่มแกไ้ข ใหเ้ลือกรายการขอ้มูลอุปกรณ์ในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่มแกไ้ข 

10. กรอกขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์ 

11. ปุ่มแกไ้ขหมายเลขอุปกรณ์ แกไ้ขหมายเลขอุปกรณ์เรียบร้อยให ้คลิกปุ่มแกไ้ขหมายเลข

อุปกรณ์  

12. คลิกปุ่มยกเลิก จะทาํการเคลียร์ขอ้มูลอุปกรณ์ 

13. คลิกปุ่มยกเลิก จะทาํการเคลียร์ขอ้มูลในการแกไ้ขหมายเลขอุปกรณ์  
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รูปท่ี 4.7 หนา้จดัการขอ้มูลการรับอุปกรณ์ 

1. คลิกปุ่มเพิ่มจะทาํการเพิ่มรหสัรับอุปกรณ์อตัโนมติั 

2. ระบุวนัท่ีรับอุปกรณ์ 

3. คลิกปุ่ม Browse จะทาํการแสดงหนา้จอขอ้มูลอุปกรณ์ จะแสดงในรูปท่ี 4.8 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอขอ้มูลอุปกรณ์ 

1. คลิกตวัเลือกหวัขอ้การคน้หา รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ แสดงทั้งหมด 

2. คลิกปุ่มคน้หาจะทาํการคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ 

3. ตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ จาํนวนอุปกรณ์ 

4. คลิกปุ่มเลือกจะทาํการเพิ่ม รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ จะแสดงขอ้มูลบนตารางแสดงผล 

ในรูปท่ี 4.9 

5. คลิกปุ่มปิด จะทาํการปิดหนา้จอขอ้มูลอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จดัการขอ้มูลการรับอุปกรณ์ 

1. กรอกขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์  

2. ตารางแสดงผลขอ้มูล รายละเอียดการรับ รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ 

3. คลิกปุ่มบนัทึก จะทาํการบนัทึกขอ้มูลการรับอุปกรณ์ลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูล

อุปกรณ์บนตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ จะแสดงในรูปท่ี 4.6 

4. คลิกปุ่มลบ จะทาํการลบขอ้มูลรายละเอียดในการรับอุปกรณ์ 

5. คลิกปุ่มยกเลิก จะทาํการเคลียร์ขอ้มูลในการรับอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอจดัการขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์ 

1. คลิกปุ่มเพิ่มจะทาํการเพิ่มรหสัการเบิกอุปกรณ์อตัโนมติั 

2. ระบุวนัท่ีเบิกอุปกรณ์ 

3. คลิกปุ่ม Browse จะทาํการแสดงหนา้จอขอ้มูลพนกังานเบิก จะแสดงในรูปท่ี 4.11 
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอขอ้มูลพนกังานเบิกอุปกรณ์ 

1. ระบุแผนกท่ีเบิกอุปกรณ์ 

2. ตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังานเบิก รหสัพนกังาน ช่ือ-สกลุผูเ้บิก 

3. คลิกปุ่มเลือกจะทาํการแสดงขอ้มูลพนกังานเบิกอุปกรณ์ จะแสดงในรูปท่ี 4.12 

4. คลิกปุ่มปิด จะทาํการปิดหนา้จอขอ้มูลพนกังานเบิกอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอจดัการขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์ 

1. กรอกขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์ 

2. ตารางแสดงผลขอ้มูลรายละเอียดการเบิกอุปกรณ์ 

3. คลิกปุ่มบนัทึก จะทาํการบนัทึกขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์ลงในฐานขอ้มูล และแสดงสถานะ

ขอ้มูลอุปกรณ์บนตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ จะแสดงในรูปท่ี 4.6 

4. คลิกปุ่มลบ  จะทาํการลบขอ้มูลรายละเอียดในการเบิกอุปกรณ์ 

5. กรอกหมายเลขอุปกรณ์ในการคน้หา 

6. ตารางแสดงผลขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์ท่ีสถานะ “วา่ง” สามารถเบิกได ้

7. คลิกปุ่มยกเลิก จะทาํการเคลียร์ขอ้มูลในการเบิกอุปกรณ์ 

 

 

4
 

1

 2 

5

 
3 

7 6
 



45 
 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้จดัการขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์ 

1. กรอกขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์ 

2. ตารางแสดงผลขอ้มูลการคืนอุปกรณ์ 

3. คลิกปุ่มบนัทึกข้ึนจะทาํการบนัทึกขอ้มูลการคืนอุปกรณ์ ปรับปรุงสถานะอุปกรณ์ และ

แสดงขอ้มูลอุปกรณ์บนตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ จะแสดงในรูปท่ี 4.6 

4. คลิกปุ่มลบ จะทาํการลบขอ้มูลรายละเอียดในการคืนอุปกรณ์ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากปัญหาของระบบงานบริษทัท่ีพบ เน่ืองจากระบบดงักล่าวไม่มีคาํสัง่ในการคน้หา 

จัดการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีถูกนําไปติดตั้ง  จึงทาํให้มีความเส่ียงต่อการสูญหายของหมายเลขบน

ตวัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงอาจทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูลซํ้ าในระบบได ้เพราะไม่มี

การจดัเกบ็อุปกรณ์ ขอ้มูลท่ีชดัเจนจึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาและขอ้ผดิพลาดได ้

 ทางคณะนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์ข้ึนมาเพื่อนาํมาใชใ้ห้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจดัเก็บเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เช่น การ

บนัทึกขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ทั้งยงักาํหนดรหัสหมายเลขอุปกรณ์ให้ไม่ซํ้ ากนัและยงั

กาํหนดให้มีการ รับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เบิกเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และคืนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ทาํให้บุคลากรใน

สถานประกอบการสามารถใชง้านโปรแกรมไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน รวมทั้งลดขอ้ผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนใหน้อ้ยลง 

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 ปัญหาดา้นการออกแบบหนา้จอโปรแกรมบริหารจดัการเคร่ืองเซิฟเวอร์ ซ่ึง

จะตอ้งออกแบบใหก้บับุคลากรในสถานประกอบการมีความเขา้ใจต่อการใชง้าน 

5.1.2.2 ขาดประสบการณ์ในการออกแบบระบบฐานขอ้มูลตอ้งศึกษาเพิ่มเติม 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1.3.1 เพิ่มการทาํงานของระบบ เช่น มีการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของบุคลากร

เวลามาคืนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

5.1.3.2 ควรมีการพฒันาในส่วนของระบบ ให้จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและ 

สามารถคน้หาไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

5.1.3.3 ควรพฒันาระบบใหมี้ความปลอดภยัในการจดัเกบ็ขอ้มูลมากข้ึน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดขีองการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1.1 มีความเข้าใจระบบงานในทางวิชาการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกับสถาน

ประกอบการ 

5.2.1.2  ไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองกบัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบและ                                                       

มัน่ใจในตนเองมากข้ึน 

  5.2.1.3 ไดเ้รียนรู้วิชาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 

 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.2.1 ยงัขาดประสบการณ์ในการทาํงานเป็นทีม 

  5.2.2.2  ตอ้งทาํงานใหเ้สร็จทนัเวลา เพื่อใหท้นัต่อการทาํงานวนัต่อไป 

  5.2.2.3 มีปัญหาการรับงานต่อจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ียงัทาํไม่สาํเร็จ 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1  ควรมีการทาํสถานะหรือแจง้เตือนในกรณีท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ถูกยกเลิกงาน  

  5.2.3.2 ควรมีเจา้หนา้ท่ีฝ่าย IT Support เพื่อดูแลการทาํงานมากกวา่น้ี 

5.2.3.3 ควรมีการจดัอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน เช่น เมาส์ คียบ์อร์ด 

จอคอมพิวเตอร์ และหวัแปลงพอร์ต เป็นตน้ 
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รูปท่ี ก.1 Program Map 
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รูปท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย 
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รูปท่ี ก.3 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 

Employee ตารางขอ้มูลพนกังาน 

Hardware ตารางขอ้มูลอุปกรณ์ 

Department ตารางขอ้มูลแผนก 

Receive ตารางขอ้มูลการรับอุปกรณ์ 

Lend ตารางขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์ 

LDetail ตารางขอ้มูลการคืนอุปกรณ์ 

Serial ตารางขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์ 

ตารางท่ี ก.2 ตารางขอ้มูลพนกังาน (Employee) 

Name Type P M Refer To Description 

EmpID Varchar(5) Yes Yes  รหสัพนกังาน 

EmpName Nvarchar(50) No Yes  ช่ือพนกังาน 

EmpPosition Nvarchar(30) No Yes  ตาํแหน่งพนกังาน 

EmpContact Nvarchar(30) No Yes  เบอร์โทรศพัท ์

EmpUser Varchar(15) No No  ช่ือผูใ้ช ้

EmpPass Varchar(10) No No  รหสัผา่น 

EmpLevel Varchar(5) No No  ระดบัพนกังาน 

EmpStatus Nvarchar(6) No Yes  สถานะพนกังาน 

DepID Varchar(3) No Yes Department.DepID รหสัแผนก 
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ตารางท่ี ก.3 ตารางขอ้มูลอุปกรณ์ (Hardware) 

Name Type P M Refer To Description 

HID Varchar(4) Yes Yes  รหสัอุปกรณ์ 

HName Nvarchar(50) No Yes  ช่ืออุปกรณ์ 

Hcontent Nvarchar(150) No No  ขอ้มูลอุปกรณ์ 

HAmount Int No Yes  จาํนวนทั้งหมด 

HLend Int No Yes  จาํนวนท่ีเบิก 

HFree Int No Yes  จาํนวนท่ีวา่ง 

HStatus Nvarchar(6) No Yes  สถานะอุปกรณ์ 

ตารางท่ี ก.4 ตารางขอ้มูลแผนก (Department) 

Name Type P M Refer To Description 

DepID Varchar(3) Yes Yes  รหสัแผนก 

DepName Nvarchar(50) No Yes  ช่ือแผนก 

ตารางท่ี ก.5 ตารางขอ้มูลรับอุปกรณ์ (Receive) 

Name Type P M Refer To Description 

RID Varchar(5) Yes Yes  รหสัรับอุปกรณ์ 

RDate DateTime No Yes  วนัท่ีรับอุปกรณ์ 

EmpID Varchar(5) No Yes Employee.EmpID รหสัพนกังาน 
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ตารางท่ี ก.6 ตารางขอ้มูลการเบิกอุปกรณ์ (Lend) 

Name Type P M Refer To Description 

LID Varchar(6) Yes Yes  รหสัเบิกอุปกรณ์ 

LDate DateTime No Yes  วนัท่ีเบิกอุปกรณ์ 

DepID Varchar(3) No Yes Department.DepID รหสัรับอุปกรณ์ 

LName Nvarchar(30) No Yes  ช่ือผูเ้บิกอุปกรณ์ 

EmpID Varchar(5) Yes Yes Employee.EmpID รหสัพนกังาน 

ตารางท่ี ก.7 ตารางขอ้มูลการคืนอุปกรณ์ (LDetail) 

Name Type P M Refer To Description 

LID Varchar(6) Yes Yes Lend.LID รหสัเบิกอุปกรณ์ 

SID Varchar(21) Yes Yes Serial.SID รหสัหมายเลขอุปกรณ์ 

RDate DateTime No Yes  วนัท่ีรับอุปกรณ์ 
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ตารางท่ี ก.8 ตารางขอ้มูหมายเลขอุปกรณ์ (Serial) 

Name Type P M Refer To Description 

SID Varchar(21) Yes Yes  รหสัหมายเลขอุปกรณ์ 

SDate DateTime No Yes  วนัท่ีรับอุปกรณ์ 

LDate DateTime No Yes  วนัท่ีเบิกอุปกรณ์ 

DepName Nvarchar(30) No Yes  ช่ือผูรั้บอุปกรณ์ 

Status Nvarchar(6) No Yes  สถานะ 

HID Varchar(4) No Yes Hardware.HID รหสัอุปกรณ์ 

RID Varchar(5) No Yes  รหสัใบรับอุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

 P = Primary Key   

M = Mandatory 
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นา งกั นพ
นางกันพลมูอ้ ข

กนผแลูมอ้ ข

์ ณรกปุอลูมอ้ ข

อ� ื ซดัจยา่ฝ

์ ณรกปุอง ่ สบใ ลูมอ้ ข

แผนก

์ ณรกปุอกิบเ ลูมอ้ ข0

+

รากดั จรา หิ รบบบะร

เครื�องเซิร์ฟเวอร์ ์ ณรกปุอรากยารลูมอ้ ข

์ ณรกปุอนืคลูมอ้ ข

บบะรนางยา รรากงอ้ ตมาว ค

รายงานระบบ

 

รูปท่ี ก.4 Context Diagram ระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

นา งกั นพ

D3 อุปกรณ์

D1 นา งกั นพ

D2 แผนก

นางกันพลมูอ้ ข

บอสจวรตี่ ท์ ณรกปุอลู มอ้ ข

บอสจวรต่ ี ทกนผแลู มอ้ ข

บอสจวรต ่ ทีนาง กันพลู มอ้ ข

กทึนับ่ ีท์ ณร กปุอลมูอ้ข

กทึนับ่ ี ทกนผแลมูอ้ข

กทึนับ่ ี ทนางก ั นพลมูอ้ข

กนผแลูมอ้ ข

์ ณรกปุอลูมอ้ ข

อ� ื ซดัจยา่ฝ
์ ณรกปุอง ่ สบใ ลูมอ้ ข

D5 รับอุปกรณ์

D4 หมายเลขอุปกรณ์

์ ณรกปุอขลเ ยา มหลูมอ้ ข
์ ณรกปุอบัรลูมอ้ ข

บัร่ ี ท์ ณร กปุ อนวนาํจ

แผนก

์ ณรกปุอกิบเ ลูมอ้ ข

D6 เบิกอุปกรณ์
์ ณร กปุอกิบเ ่ี ทนั ว

D3 อุปกรณ์

D1 นา งกั นพ

กิบเ มอ ้ รพ์ ณร กปุ อนวนา ํจ

กบิเ นา ง กนัพลู มอ้ข

์ ณรกปุ อกิบเ นว นา ํ จ

รายการอุปกรณ์ท่ีเบิก
D7 รายละเอียดการเบิก

สถานะเบิก

1

+

รากดั จ

ลมูอ้ข นาฐน� ื พ

2

+

รับอุปกรณ์

์ ณรกปุอรากยารลูมอ้ ข

3

+

เบิกอุปกรณ์

์ ณรกปุอนืคลูมอ้ ข

รายการอุปกรณ์ท่ีเบิก
D4 หมายเลขอุปกรณ์

D7 รายละเอียดการเบิก

์ ณรกปุ อนืคนว นา ํ จ

ง า ่ ว ะนาถส

์ ณร กปุอนืคี่ ทนั ว

4

+

คืนอุปกรณ์

รากง อต้มา วค

รายงานระบบ
กบิเ ดย ี อเะ ลยารปุรสลู มอ้ข

กบิเ ปุร สลู มอ้ข

D5 รับอุปกรณ์

D3 อุปกรณ์์ ณรกปุอนวนาจํปุ ร สลูมอ้ ข

D6 เบิกอุปกรณ์รายงานระบบ
นา งกั นพ

5

+

ออกรายงานระบบ

์ ณรกปุอบั ร นวนา ํจ ปุ ร

์ ณรกปุอบัร ปุร สลูมอ้ ข

นืค่ ีท์ ณร กปุ อลูมอ้ข

์ ณรกปุอขลเ ยา มหลูมอ้

์ ณรกปุอลูมอ้ ข

 

รูปท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
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1.1

ลูมอข้บัรนา งกั นพ

D3 อุปกรณ์

D1 นา งกั นพ

D2 แผนก

นางกันพลมูอ้ ข

บัร ่ ีทลูมอ้ข

1.2

ตรวจสอบ/ า หน้ ค

ลมูอ้ข

1.3

เพิ�ม / ขไก้แ

ลมูอ้ข

1.4

ลมูอ้ขกทึนับ

ขไ้ กแะลแมิ่พเ รากนา ่ผ่ ี ท

บอสจวรตี่ ท์ ณรกปุอลู มอ้

บอสจวรต่ ี ทกนผแลู มอ้ ข

บอสจวรต ่ ทีนาง กันพลู มอ้ ข

บอสจวรต่ีทลู มอ้ ข

กทึนับ่ ีท์ ณร กปุอลมูอ้ข

กทึนับ่ ี ทกนผแลมูอ้ข

กทึนับ่ ี ทนางก ั นพลมูอ้ข

กนผแลูมอ้ ข

์ ณรกปุอลูมอ้ ข

 

รูปท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1  จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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2.1

ง่สบใลู มอ้ ขบัร

อุปกรณ์

อ� ื ซดัจยา่ฝ ์ ณรกปุอง ่ สบใ ลูมอ้ ข

์ ณรกปุอง ่ สบใ ลูมอ้ ข

2.2

ตรวจรับอุปกรณ์

2.3

ลงทะเบียน

หมายเลขอุปกรณ์

2.4

์ ณร กปุอบัรกึทนั บ

์ ณรกปุอขลเ ยา มหลูมอ้ ข

์ ณรกปุอรากยารลูมอ้ ข

D5 รับอุปกรณ์

D4 หมายเลขอุปกรณ์

์ ณรกปุอขลเ ยา มหลูมอ้ ข

2.5

์ ณรกปุ อนว นา ํ จม� ิ พเ

์ ณรกปุอบัรลูมอ้ ข

D3 อุปกรณ์

บัร่ ี ท์ ณร กปุ อนวนาํจ

์ ณรกปุอนวนา ํ จลูมอ้ ข

์ ณรกปุอลูมอ้ ข

 

รูปท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 รับอุปกรณ์  
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3.1

ตรวจสอบ

ก ิ บเ นาง กั นพ

แผนก

์ ณรกปุอกิบเ ลูมอ้ ข

กบิเ นา ง กนัพลู มอ้ข

3.2

ตรวจสอบอุปกรณ์

3.3

ขลเ ย ามหาหน้ ค

อุปกรณ์ที�เบิก

3.4

์ ณร กปุอกิบเ กึทนั บ

หมายเลขอุปกรณ์ท่ีเบิก

กบิเ ์ณรกปุ อรา กย า รล ูมอ้ข

D6 เบิกอุปกรณ์

D4 หมายเลขอุปกรณ์

3.5

์ ณรกปุ อนวนา ํ จด ล

์ ณร กปุอกิบเ ่ี ทนั ว

D3 อุปกรณ์

กิบเ ่ ี ท์ณรกป ุอนวนา ํจ

D1 นา งกั นพ

กิบเ มอ ้ รพ์ ณร กปุ อนวนา ํจ

กบิเ นา ง กนัพลู มอ้ข

์ ณรกปุ อกิบเ นว นา ํ จ

รายการอุปกรณ์ท่ีเบิก

D7 รายละเอียดการเบิก

3.6

ปรับสถานะเบิก

สถานะเบิก

์ ณรกปุอรากยารลูมอ้ ข

์ ณรกปุอขลเ ยา มหลูมอ้ ข

 

รูปท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 เบิกอุปกรณ์ 
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4.1

ตรวจสอบ

์ ณรกปุอกิบเ ลูมอ้ ข

แผนก ์ ณรกปุอนืคลูมอ้ ข

นืค่ ีท์ ณร กปุ อลูมอ้ข

4.2

กรอกหมายเลข

อุปกรณ์ที�คืน

4.3

์ ณร กปุอนืคกึทนั บ

หมายเลขอุปกรณ์ท่ีรับคืน

4.4

์ ณรกปุ อนว นา ํ จม� ิ พเ

รายการอุปกรณ์ท่ีเบิก

นืค่ ี ท์ ณร กปุ อนวนา ํจ

4.5

ง า ่ว ะนาถสบัรป

D4 หมายเลขอุปกรณ์

D7 รายละเอียดการเบิก

์ ณรกปุ อนืคนว นา ํ จ

ง า ่ ว ะนาถส

์ ณร กปุอนืคี่ ทนั ว

หมายเลขอุปกรณ์ท่ีรับคืน

D3 อุปกรณ์

นืค่ ีท์ ณร กปุ อลูมอ้ข

รูปท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4 คืนอุปกรณ์ 
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5.2

รายงานอุปกรณ์

นา งกั นพ

5.3

รายงานรับอุปกรณ์

5.4

รายงานเบิกอุปกรณ์

5.1

เลือกรายงาน

รากง อต้มา วค

รายงานระบบ

รายงานสรุปอุปกรณ์

รายงาน

สรุปการรับอุปกรณ์

รายงานสรุปเบิก

อุปกรณ์

รายงานสรุปเบิกอุปกรณ์

กบิเ ดย ี อเะ ลยารปุรสลู มอ้ข

กบิเ ปุร สลู มอ้ข

์ ณรกปุอบั ร นวนา ํจ ปุ ร ส

์ ณรกปุอบัร ปุร สลูมอ้ ข

5.5

นาง ย ารบใ์ พมิ พ
รายงานสรุปรับอุปกรณ์

์ ณรกปุ อนวนาจํปุ ร สนา งยา ร

D4 หมายเลขอุปกรณ์

D5 รับอุปกรณ์

D3 อุปกรณ์
์ ณรกปุอนวนาจํปุ ร สลูมอ้ ข

D6 เบิกอุปกรณ์

D7 รายละเอียดการเบิก

รายงานระบบ

 

รูปท่ี ก.10 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5 ออกรายงานระบบ 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดต้ังโปรแกรม 

 

รูปท่ี ข.1 หนา้จอไฟลติ์ดตั้งโปรแกรม Server Management System  

 นาํแผ่น CD ใส่เคร่ือง ดบัเบ้ิลคลิกเปิดท่ีโปรแกรม Server Management System เพื่อทาํการ

ติดตั้งโปรแกรม Server Management System 

 

 

รูปท่ี ข.2 หนา้จอ Preparing to install 

เม่ือดบัเบ้ิลคลิกท่ีโปรแกรม Server Management System จะปรากฏหนา้จอ Preparing to 

install ระบบกาํลงัเตรียมการติดตั้งโปรแกรม Server Management System 
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รูปท่ี ข.3 หนา้จอ Setup Server Management System ระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

ระบบกาํลงัเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรม ระบบบริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ใหท้าํการกดปุ่ม 

Next เพื่อทาํการติดตั้งโปรแกรม หากไม่ติดตั้งใหค้ลิกปุ่ม Cancel 
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รูปท่ี ข.4 หนา้จอเลือกพื้นท่ีสาํหรับการติดตั้งโปรแกรม Server Management System 

 ใหท้าํการเลือกพื้นท่ีในการติดตั้งโปรแกรม และกดปุ่ม Next เพื่อขั้นตอนต่อไป ในการติดตั้ง

โปรแกรม หากไม่ติดตั้งใหเ้ลือกปุ่ม Cancel 
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รูปท่ี ข.5 หนา้จอการยนืยนัในการติดตั้งโปรแกรม Server Management System 

 ให้ทาํการกดปุ่ม Next เพื่อยืนยนัการติดตั้งโปรแกรม และเร่ิมการติดตั้ง Server Management 

System 
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รูปท่ี ข.6 หนา้จอ Installing โปรแกรม Server Management System 

 ทาํการรอการติดตั้งโปรแกรม Server Management System บริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

จนเสร็จสมบูรณ์ 
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รูปท่ี ข.7 หนา้จอสาํเร็จการติดตั้งโปรแกรม Server Management System 

 ติดตั้งโปรแกรม Server Management System เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Close เพื่อปิดการ

ติดตั้ง 

 

รูปท่ี ข.8 หนา้จอแสดง Icon Server Management System บน Desktop 

 เม่ือติดตั้งโปรแกรม Server Management System เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏ Icon Server 

Management System บนหนา้ Desktop สามารถเปิดโปรแกรมใชง้านไดท้นัที 
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Restore Database 

 

รูปท่ี ข.9 หนา้จอการเลือกโปรแกรม SQL Server Management Studio 

 ก่อนเร่ิมตน้ใชร้ะบบ บริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ผูใ้ชต้อ้ง Restore Database ก่อนโดยเปิด

โปรแกรม SQL Server Management Studio บน Desktop ดงัรูปท่ี ข.9 
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รูปท่ี ข.10 หนา้จอการ Login เขา้สู่โปรแกรม SQL Server Management Studio 2008 R2 

 เขา้สู่โปรแกรมโดยกรอก Username และPassword แลว้กดปุ่ม Connect เพื่อเขา้สู่ระบบ

ฐานขอ้มูล 

 

รูปท่ี ข.11 หนา้จอการสร้างไฟล ์Database 

 ใหค้วกิขวาท่ี Database จากนั้นเลือก New Database เพื่อสร้างไฟล ์Database ข้ึนมาใหม่ 
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รูปท่ี ข.12 หนา้จอการตั้งช่ือไฟล ์Database 

 ใหต้ั้งช่ือไฟล ์Database ตามท่ีตอ้งการ โดยท่ีน้ีคือ “COOP” จากนั้นกดปุ่ม OK   

 

รูปท่ี ข.13 หนา้จอเม่ือสร้างไฟล ์Database เสร็จ 

ใหก้ดคลิกขวาท่ี Database จากนั้น เลือก Refresh เพื่อให ้Database แสดงข้ึนมาโดยท่ีน้ีคือ

ไฟล ์Database “COOP” 
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รูปท่ี ข.14 หนา้จอการ Restore Database 

 ใหเ้ลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการ Restore Database โดยการคลิกขวาท่ี Database จากนั้นเลือกท่ี 

Task และRestore จากนั้นคลิกท่ี Database เพื่อนาํตวั Backup Database มาติดตั้งท่ี  SQL Server 

Management Studio 2008 R2 

 

รูปท่ี ข.15 หนา้จอเขา้สู่การ Restore Database 

 ใหก้รอกช่ือ Database ท่ีตอ้งการจะ Restore Database จากนั้นเลือกท่ีปุ่ม From Device แลว้

กดปุ่ม Browse เพื่อคน้หาไฟลข์อ้มูลท่ี Back up  
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หนา้ท่ี ข.16 หนา้จอการ Add ไฟล ์Database  

 กดปุ่ม Add เพือ่ไฟล ์Database 

 

หนา้ท่ี ข.17 หนา้จอการเลือกไฟล ์Database 

 กดเลือกไฟล ์Database ท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ในท่ีน่ีคือไฟล ์“COOP.bak” 
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หนา้ท่ี ข.18 หนา้จอยนืยนัช่ือไฟล ์Database 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกไฟล ์Database ท่ีช่ือ “COOP.bak” เรียบร้อยใหก้ดปุ่ม OK 

 

รูปท่ี ข.19 หนา้จอการติดตั้งไฟล ์Database 

 เม่ือทาํการเลือกไฟล ์Database เรียบร้อยแลว้ จะปรากฏหนา้จอดงักล่าว ใหท้าํเลือกทาํ

เคร่ืองหมายถูกตอ้ง หนา้ไฟล ์Database เพื่อเลือกยนืยนัขอ้มูลท่ีตอ้งการติดตั้ง แลว้ทาํการกดปุ่ม OK 
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รูปท่ี ข.20 หนา้จอการตรวจสอบการติดตั้งไฟล ์Database 

 เม่ือติดตั้งไฟล ์Database เสร็จสมบูรณ์ จะข้ึนขอ้ความดงัรูปท่ี ข.16 จากนั้นกดท่ีปุ่ม OK 

 

รูปท่ี ข.21 หนา้จอการติดตั้งไฟล ์Database เสร็จสมบูรณ์ 

 เม่ือติดตั้งไฟล ์Database เสร็จสมบูรณ์แลว้ และเลือกท่ี Database จะปรากฏช่ือ Database ท่ี

ติดตั้ง “COOP” 
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ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างปฏิบัตงิาน 

 

 

รูปท่ี ค.1 ติดตั้งระบบปฏิบติัการ Cents 7.1 
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รูปท่ี ค.2 ทาํการเปล่ียนฮาร์ดดิสท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 

รูปท่ี ค.3 ทาํการติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีตู ้Rack 
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รูปท่ี ค.4 ตรวจสอบพาวเวอร์ซพัพลายบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  

 

รูปท่ี ค.5 ตรวจสอบแรมบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
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รูปท่ี ค.6 จดัระเบียบสายแลน 

 

รูปท่ี ค.7 เสียบสายแลนเขา้ตวัเคร่ืองสวิทช ์
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รูปท่ี ค.8 ตรวจสอบการทาํของสายแลนก่อนเสียบเขา้ตวัเคร่ืองสวิทชจ์ริง 

 

รูปท่ี ค.9 ตรวจสอบเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ในสตอ็ก 
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รูปท่ี ค.10 ตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
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