บทที1่
บทนำ
1.1ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั นี้ มีการใช้งาน เครื่ องคอมพิวเตอร์ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทั้งในด้านการทางาน
โดยภายในสานักงาน หรื อ หน่ วยงาน มี ความจาเป็ นที่ ตอ้ งมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ เครื่ องใช้
สานักงานต่างๆ ไว้เพื่อการทางาน เพื่อความสะดวกในการทางาน ซึ่ งทางศูนย์การแพทย์ฯ ได้จดั หา
โดยวิธีการเช่า และซื้ อ ทาให้มีปัญหาในการจัดเก็บที่ต้ งั และการใช้งานที่ยงุ่ ยาก
ทางคณะผูจ้ ดั ทา ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บ ตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้องกับ แผนผัง และ ข้อมูล
อุปกรณ์สารสนเทศ ที่ทาการระบุจุดที่ติดตั้งของเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สารสนเทศทุกชนิด
โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น มีดงั นี้
(1) แผนผังเดิม และ ข้อมูลเครื่ องที่ระบุจุดติดตั้งของเครื่ องสานักงาน ไม่อพั เดทเป็ น
ปั จจุบนั ส่ งผลทาให้ขอ้ มูลตาแหน่งที่ติดตั้งของเครื่ องสานักงาน ไม่ครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่
มีความยากลาบากต่อการทางาน
(2) เครื่ องใช้สานักงานต่างๆ บางเครื่ องไม่ได้ถูกติด เลขครุ ภณ
ั ฑ์ไว้ ซึ่ งเป็ นเลขที่บ่ง
บอกว่า เป็ นเครื่ องที่สงั่ ซื้ อ ทาให้การตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ประจาปี เกิดปั ญหาในการค้นหาที่ต้ งั
ทางคณะผูจ้ ดั ทา จึงเห็ นควรพัฒนาแผนผังเดิ ม และ ข้อมูลอุปกรณ์ สารสนเทศให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิม เพื่อนามาแก้ไขปั ญหาในส่ วนต่างๆของแผนผังเดิม ทาให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการนามาใช้งาน (1) ค้นหาจุดตาแหน่งที่ต้ งั ของเครื่ องใช้สานักงาน ภายในแผนกต่างๆ
ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ค้น หาจุ ด ที่ ติ ด ตั้ง แล้ว ท าการระบุ และ จ านวนที่ ติ ด ตั้ง ให้ มี ค วามถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนสมบู รณ์ ส่ งผลทาให้ เจ้าหน้าที่ ที่ตอ้ งใช้งานที่ เกี่ ยวข้องกับการ ตรวจสอบซ่ อมบ ารุ ง
แก้ไขปั ญหาของเครื่ องที่อาจเกิดขึ้น สามารถนาแผนผังที่ได้รับการปรับปรุ งใหม่ มาตรวจสอบดู
ตาแหน่ ง ที่ ติดตั้ง ของเครื่ องใช้ส านัก งานได้ (2) ตรวจสอบและติ ด เลขครุ ภณ
ั ฑ์ข องเครื่ องใช้
สานักงานให้มีความถูกต้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ได้ถูกต้อง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อพัฒนาแผนผังจุดที่มีการติดตั้งเครื่ องใช้สานักงาน และ ข้อมูลอุปกรณ์สารสนเทศ
1.2.2 เพื่อออกรายงานแผนผัง และข้อมูลอุปกรณ์สารสนเทศให้กบั เจ้าหน้าที่ นาข้อมูลไปใช้
บริ หารจัดการ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้
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1.3.1.1 ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.1.2 ข้อมูลบริ ษทั
1.3.1.3 ข้อมูลสัญญาเช่า
1.3.1.4 ข้อมูลสถานที่
1.3.1.5 ข้อมูลสิ ทธิผใู ้ ช้
1.3.2 การจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.2.1 แยกประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นหมวดหมู่
1.3.2.2 บันทึกประวัติการใช้งาน
1.3.2.3 บันทึกประวัติการซ่อม
1.3.2.4 บันทึกประวัติการโยกย้าย
1.3.3 ค้นหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.4 การแจ้งเตือน
1.3.4.1 แจ้งเตือนอุปกรณ์ที่ใกล้หมดสัญญา
1.3.4.2 แจ้งเตือนการบารุ งรักษา
1.3.5 การออกรายงาน
1.3.5.1 รายงานแยกตามแผนก
1.3.5.2 รายงานแยกตามประเภท
1.3.5.3 รายงานแยกตามสัญญา
1.3.5.4 รายงานแยกตามรหัสอุปกรณ์
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 แผนผังและข้อมูลเครื่ องใช้สานักงาน มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ส่งผลทา
ให้เจ้าหน้าที่สามารถดูตาแหน่งที่ติดตั้งของเครื่ องใช้สานักงานได้ สะดวกรวดเร็ ว
1.4.2 มีการติดเลขครุ ภณั ฑ์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่ งผลทาให้เจ้าหน้าที่รู้ ได้วา่ เครื่ องใช้
สานักงานเครื่ องไหนไม่เป็ นเครื่ องเช่า และ เครื่ องไหนเป็ นเครื่ องเช่า
1.4.3 ทาให้ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการข้อมูลอุปกรณ์สานักงาน

