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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
โปรแกรมระบบบริ หารจัดการตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ มีข้ นั ตอนการทางานต่อไปนี้
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รู ปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ
หน้าจอแรกสาหรับการเปิ ดใช้ระบบ คือหน้าจอการเข้าสู่ ระบบบริ หารจัดการตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ซึ่ ง
มีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงานดังนี้
1.
2.
3.

พิมพ์ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านของผูเ้ ข้าใช้
คลิกปุ่ มเข้าสู่ ระบบเพื่อเข้าใช้งาน
คลิกปุ่ มออกโปรแกรมเพื่อออกจากระบบ
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รู ปที่ 4.2 หน้าจอเมนูหลักของระบบบริ หารจัดการตูเ้ ซิร์ฟเวอร์
เมนูหลักของระบบบริ หารจัดการตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบได้วา่ ต้องการทางานกับ
ข้อมูลส่ วนใดในระบบ ซึ่ งจะมีรายการคาสั่งดังนี้
1. เมนูขอ้ มูลพื้นฐาน เมื่อเลือกจะพบว่ามีเมนูยอ่ ยทั้งหมด 3 เมนูดงั นี้
1.1 ข้อมูลพนักงาน ใช้สาหรับจัดการรายละเอียดพนักงาน
1.2 ข้อมูลอุปกรณ์ ใช้สาหรับจัดการรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์
1.3 ข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ใช้สาหรับจัดการรายละเอียดข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์
2. เมนูจดั การอุปกรณ์ ใช้สาหรับทารายการอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. เมนูเบิกอุปกรณ์ ใช้สาหรับทารายการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ
4. เมนูคน้ หาอุปกรณ์ ใช้สาหรับทารายการค้นหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. เมนูออกรายงาน เมื่อผูใ้ ช้เลือกจะพบกับรายงานทั้งหมดดังนี้
6. เมนูออกโปรแกรม สาหรับออกจากระบบ
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน
หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานเป็ นหน้าจอที่ใช้ในการจัดการข้อมูล พนักงานโดยผูใ้ ช้สามารถ
เรี ยกดูขอ้ มูลพนักงานและจัดการข้อมูลพนักงานได้โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
1. ปุ่ มเพิ่ม เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการเพิ่มพนักงานใหม่ให้ผใู ้ ช้เลือกที่ปุ่มเพิ่ม ระบบจะสร้างรหัส
พนักงานขึ้นมาให้อตั โนมัติ
2. ช่ องใส่ ขอ้ มู ล สาหรั บใส่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ E-mail ตาแหน่ ง ชื่ อผูเ้ ข้าใช้
รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน เมื่อผูใ้ ช้ใส่ รายละเอียดข้อมูลพนักงานในช่องใส่ ขอ้ มูล
เรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก
3. ปุ่ มบันทึก เมื่อผูใ้ ช้ใส่ รายละเอียดข้อมูลพนักงานเรี ยบร้อยแล้วให้เลือกที่ปุ่มบันทึก
ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
4. ตารางแสดงผลข้อมูลรหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail
5. ปุ่ มแก้ไข เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการแก้ไขข้อมูลพนักงาน ให้เลือกรายการข้อมูลพนักงานในช่อง
แสดงผล จากนั้นเลื อกที่ ปุ่ มแก้ไ ข แล้ว แก้ไ ขชื่ อ-นามสกุ ล เบอร์ โทรศัพ ท์ E-mail
ตาแหน่ง ชื่อผูเ้ ข้าใช้รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก
6. ปุ่ มยกเลิก ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกรายละเอียดข้อมูลพนักงาน ให้เลือกที่ปุ่มยกเลิก ระบบ
จะเคลียร์ ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งหมด
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอจัดการข้อมูลอุปกรณ์
หน้าจอจัดการข้อมูลอุปกรณ์เป็ นหน้าจอที่ใช้ในการจัดการข้อมูลอุปกรณ์โดยผูใ้ ช้สามารถ
เรี ยกดูขอ้ มูลอุปกรณ์และจัดการข้อมูลอุปกรณ์ได้โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
1. ปุ่ มเพิ่ม เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ให้ผใู ้ ช้ทาการเลือกที่ปุ่มเพิ่ม ระบบจะสร้าง
รหัสอุปกรณ์ข้ ึนมาให้อตั โนมัติ
2. ช่องใส่ ขอ้ มูล สาหรับใส่ ชื่ออุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์ เมื่อผูใ้ ช้ใส่ รายละเอียดข้อมูล
อุปกรณ์ ในช่องใส่ ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก
3. ปุ่ มบันทึก เมื่อผูใ้ ช้ใส่ รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้วให้เลือกที่ปุ่มบันทึก
ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
4. ตารางแสดงผลข้อมูลรหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์
5. ปุ่ มแก้ไข เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ ให้เลือกรายการข้อมูล อุปกรณ์ในช่ อง
แสดงผล จากนั้นเลือกที่ปุ่มแก้ไข แล้วแก้ไขชื่ออุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์ เรี ยบร้อย
แล้ว ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก
6. ปุ่ มยกเลิก ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกรายละเอียดข้อมูล อุปกรณ์ ให้เลือกที่ปุ่มยกเลิก ระบบ
จะเคลียร์ ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งหมด
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอจัดการข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์
หน้าจอจัดการข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ เป็ นหน้าจอที่ใช้ในการจัดการข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ โดยผูใ้ ช้
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ และจัดการข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ได้โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
1. ปุ่ มเพิ่ม เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการเพิ่มตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ใหม่ให้ผใู ้ ช้เลือกที่ปุ่มเพิ่ม ระบบจะสร้างรหัส
ตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ข้ ึนมาให้อตั โนมัติ
2. ช่ องใส่ ขอ้ มูล สาหรับใส่ ชื่อตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ เมื่อผูใ้ ช้ใส่ รายละเอียดข้อมูล ตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ใน
ช่องใส่ ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก
3. ปุ่ มบันทึก เมื่อผูใ้ ช้ใส่ รายละเอียดข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ เรี ยบร้อยแล้วให้เลือกที่ปุ่มบันทึก
ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
4. ตารางแสดงผลข้อมูลรหัสตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ชื่อตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์
5. ปุ่ มแก้ไข เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการแก้ไขข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ให้เลือกรายการข้อมูล ตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์
ในช่องแสดงผล จากนั้นเลือกที่ปุ่มแก้ไข แล้วแก้ไขชื่ อตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ เรี ยบร้อยแล้ว ให้
คลิกที่ปุ่มบันทึก
6. ปุ่ มยกเลิก ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกรายละเอียดข้อมูล ตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ให้เลือกที่ปุ่มยกเลิ ก
ระบบจะเคลียร์ ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งหมด
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รู ปที่ 4.6 หน้าจอจัดการอุปกรณ์
หน้าจอจัดการอุปกรณ์เป็ นหน้าจอที่ใช้ในการจัดการอุปกรณ์โดยผูใ้ ช้สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลตู ้
เซิร์ฟเวอร์ และจัดการข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ได้โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
1. ปุ่ มค้นหา ผูใ้ ช้สามารถค้นหาอุปกรณ์ที่ตอ้ งการโดยการเลือกที่ตวั เลือก รหัสอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์ และใส่ ขอ้ มูลอุปกรณ์ลงในช่องใส่ ขอ้ มูล จากนั้นเลือกที่ปุ่มค้นหา ดังรู ปที่
4.7
2. ช่องใส่ ขอ้ มูล สาหรับใส่ Service Tag / Serial Number ในช่องใส่ ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว
ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก
3. ปุ่ มบันทึก เมื่อผูใ้ ช้ใส่ รายละเอียดข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ เรี ยบร้อยแล้วให้เลือกที่ปุ่มบันทึก
ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
4. ตารางแสดงผลข้อมูลเลขที่เปิ ดอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์
Service Tag สถานะ
5. ปุ่ มแก้ไข เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการแก้ไขข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ให้เลือกรายการข้อมูล ตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์
ในช่องแสดงผล จากนั้นคลิกที่ปุ่มแก้ไข แล้วแก้ไข Service Tag / Serial Number เมื่อ
แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก
6. ปุ่ มยกเลิก ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกรายละเอียดข้อมูล ตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ให้เลือกที่ปุ่มยกเลิ ก
ระบบจะเคลียร์ ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งหมด
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รู ปที่ 4.7 หน้าจอค้นหาข้อมูลอุปกรณ์
หน้าจอค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ จะแสดงขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกปุ่ มค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ โดยมีข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ผูใ้ ช้งานคลิกที่ช่องรหัสอุปกรณ์ หรื อชื่ ออุปกรณ์ ให้ผูใ้ ช้งานใส่ รหัสอุปกรณ์ หรื อชื่ อ
อุปกรณ์ลงในช่องใส่ ขอ้ มูล เมื่อใส่ เรี ยบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มค้นหา
ปุ่ มค้นหา ระบบจะค้นหาข้อมูลอุปกรณ์
ตารางแสดงข้อมูลอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดอุปกรณ์
ปุ่ มยกเลิก ระบบจะยกเลิกการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอเบิกอุปกรณ์
หน้าจอเบิกอุปกรณ์เป็ นหน้าจอที่ใช้ในการจัดการอุปกรณ์โดยผูใ้ ช้สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลวันที่
เบิกอุปกรณ์ได้โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
1. ปุ่ มค้นหา ผูใ้ ช้สามารถค้นหาอุปกรณ์ ที่ตอ้ งการโดยการเลื อกที่ตวั เลือก ชื่ อ อุปกรณ์
Service Tag / Serial Number และใส่ ขอ้ มูลอุปกรณ์ลงในช่องใส่ ขอ้ มูล จากนั้นเลือกที่
ปุ่ มค้นหา ดังรู ปที่ 4.9
2. ปุ่ มค้นหา ผูใ้ ช้สามารถค้นหาตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ที่ตอ้ งการโดยการเลือกที่ตวั เลือก รหัสตูเ้ ก็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ ชื่ อตูเ้ ก็บเซิ ร์ฟเวอร์ และใส่ ขอ้ มูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ลงในช่ องใส่ ขอ้ มูล จากนั้น
เลือกที่ปุ่มค้นหา ดังรู ปที่ 4.10
3. ปุ่ มบันทึก เมื่อผูใ้ ช้ทาการใส่ รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์
เรี ยบร้อยแล้วให้ทาการเลือกที่ปุ่มบันทึก ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
4. ตารางแสดงผลข้อมูล เลขที่ การเบิก วันที่เบิก ชื่ ออุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์ ชื่ อตู ้
เซิร์ฟเวอร์ พนักงานที่เบิก Service Tag
5. ปุ่ มแก้ไข เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ให้เลือกรายการ
ข้อมูลในช่องแสดงผล จากนั้นคลิกที่ปุ่มแก้ไข แล้วแก้ไข เมื่อแก้ไขเรี ยบร้ อยแล้ว ให้
คลิกที่ปุ่มบันทึก
6. ปุ่ มยกเลิก ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ให้
เลือกที่ปุ่มยกเลิก ระบบจะเคลียร์ ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งหมด
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รู ปที่ 4.9 หน้าจอค้นหาข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์
หน้าจอค้นหาข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์ จะแสดงขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกปุ่ มค้นหาอุปกรณ์ โดยมีข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ ช้งานคลิกที่ช่องชื่ออุปกรณ์ Service Tag / Serial Number ให้ผใู ้ ช้งานใส่ ชื่ออุปกรณ์
Service Tag / Serial Number ลงในช่ องใส่ ขอ้ มูล เมื่อใส่ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้คลิ กที่
ปุ่ มค้นหา
2. ปุ่ มค้นหาระบบจะค้นหาข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์
3. ตารางแสดงข้อมูลเลขที่เปิ ดอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ รายละเอียดอุปกรณ์ และ Service Tag
4. ปุ่ มยกเลิกระบบจะยกเลิกการค้นหาข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์
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รู ปที่ 4.10 หน้าจอค้นหาตูเ้ ซิร์ฟเวอร์
หน้า จอค้นหาตู ้เซิ ร์ฟ เวอร์ จะแสดงขึ้ นเมื่ อผูใ้ ช้เลื อกปุ่ มค้นหาตู ้เซิ ร์ฟ เวอร์ โดยมี ข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
1.

2.
3.
4.

ผูใ้ ช้งานคลิกที่ช่องรหัสตูเ้ ก็บเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อชื่ อตูเ้ ก็บเซิ ร์ฟเวอร์ ให้ผใู ้ ช้งานใส่ รหัสตู ้
เก็บเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อชื่ อตูเ้ ก็บเซิ ร์ฟเวอร์ ลงในช่องใส่ ขอ้ มูลเมื่อใส่ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้
คลิกที่ปุ่มค้นหา
ปุ่ มค้นหา ระบบจะค้นหาข้อมูลอุปกรณ์
ตารางแสดงข้อมูลรหัสตูเ้ ก็บเซิ ร์ฟเวอร์ ชื่อตูเ้ ก็บเซิ ร์ฟเวอร์
ปุ่ มยกเลิก ระบบจะยกเลิกการค้นหาตูเ้ ซิร์ฟเวอร์

29
3
2

1

รู ปที่ 4.11 หน้าจอค้นหาอุปกรณ์
หน้าจอค้นหาอุปกรณ์เป็ นหน้าจอที่ใช้ในการจัดการอุปกรณ์โดยผูใ้ ช้สามารถเรี ยกดูอุปกรณ์
ได้โดยมีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม ชื่ ออุปกรณ์ Service Tag/Serial Number ชื่ อตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ วันที่เบิก แล้ว ใส่
ข้อมูล ชื่อตูเ้ ก็บเซิ ร์ฟเวอร์ ลงในช่องใส่ ขอ้ มูล
2. ตารางแสดงผลข้อมูลเลขที่เบิก วันที่เบิก ชื่ออุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ชื่ อตูเ้ ก็บ
เซิร์ฟเวอร์ พนักงานที่เบิก ชื่อตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ พนักงานที่เบิก Service Tag/Serial Number
3. ปุ่ มยกเลิ ก ถ้า ผูใ้ ช้ต้องการยกเลิ ก การค้นหาอุ ปกรณ์ ให้เลื อกที่ ปุ่ มยกเลิ ก ระบบจะ
เคลียร์ ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งหมด
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รู ปที่ 4.12 หน้าจอออกรายงานรายการเบิกอุปกรณ์
หน้าจอออกรายงานรายการเบิกอุปกรณ์ จะแสดงขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกปุ่ มออกรายงาน ระบบจะ
แสดงรายงานการเบิกอุปกรณ์ ในระบบทั้งหมด

31
การทดสอบโปรแกรม
คณะผูจ้ ดั ทาได้ป้องกันข้อผิดพลาดของโปรแกรมดังต่อไปนี้

รู ปที่ 4.13 หน้าเข้าสู่ ระบบ (กรุ ณาใส่ ขอ้ มูลให้ครบถ้วน)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ ชื่อผูเ้ ข้าใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบ หากผูใ้ ช้ระบบไม่ใส่ รหัสผ่าน
และคลิกปุ่ มยืนยันจะขึ้นข้อความ “กรุ ณาใส่ ขอ้ มูลให้ครบถ้วน”

รู ปที่ 4.14 หน้าเข้าสู่ ระบบ (รหัสผูเ้ ข้าใช้ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าสู่ ระบบได้)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ ชื่อผูเ้ ข้าใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบ หากผูใ้ ช้ระบบใส่ ชื่อผูเ้ ข้าใช้
และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง และคลิกปุ่ มยืนยันจะขึ้นข้อความ “รหัสผูเ้ ข้าใช้ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าสู่
ระบบได้”
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รู ปที่ 4.15 หน้าจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์ (ยินดีตอ้ นรับ Supakorn เข้าสู่ ระบบ)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ ชื่อผูเ้ ข้าใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบ หากผูใ้ ช้ระบบใส่ ชื่อผูเ้ ข้าใช้
และรหัสผ่านถูกต้อง เมื่อคลิกปุ่ มยืนยันจะขึ้นข้อความ “ยินดีตอ้ นรับ Supakorn เข้าสู่ ระบบ”

33

รู ปที่ 4.16 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน
หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานสามารถ เพิ่มข้อมูลพนักงาน แก้ไขข้อมูลพนักงาน เมื่อคลิกปุ่ ม
เพิ่มข้อมูลจะแสดงรหัสพนักงานขึ้นมาใหม่ ถ้าใส่ ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ มบันทึก การแก้ไข
ข้อมูลให้คลิก เลือกข้อมูลพนักงานก่อนแล้วค่อยคลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ น ให้คลิกปุ่ ม
บันทึก หากคลิกปุ่ มยกเลิก จะยกเลิกการแก้ไข และแสดงข้อมูลรายละเอียดของพนักงานทั้งหมดใน
ช่องแสดงผล และบันทึกข้อมูลพนักงานลงในฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.17 หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน (กรุ ณาใส่ เบอร์ โทร)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ เบอร์ โทร เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบไม่ใส่ เบอร์ โทร เมื่อคลิกปุ่ ม
ยืนยันจะขึ้นข้อความ “กรุ ณาใส่ เบอร์โทร”

รู ปที่ 4.18 หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน (กรุ ณาใส่ อีเมล)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ อีเมล เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบไม่ใส่ อีเมลล์ เมื่อคลิกปุ่ มยืนยันจะ
ขึ้นข้อความ “กรุ ณาใส่ อีเมล”
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รู ปที่ 4.19 หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน (กรุ ณาใส่ ตาแหน่ง)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ ตาแหน่ ง เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบไม่ใส่ ตาแหน่ ง เมื่อคลิกปุ่ ม
ยืนยันจะขึ้นข้อความ “กรุ ณาใส่ ตาแหน่ง”

รู ปที่ 4.20 หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน (กรุ ณากาหนดรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ รหัสผ่าน เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบไม่ใส่ รหัสผ่าน เมื่อคลิกปุ่ ม
ยืนยันจะขึ้นข้อความ “กรุ ณากาหนดรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ”
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รู ปที่ 4.21 หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน (กรุ ณาใส่ Password ให้ถูกต้อง)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ รหัสผ่านให้ถูก ต้อง เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบใส่ รหัสผ่า นไม่
ถูกต้อง เมื่อคลิกปุ่ มยืนยันจะขึ้นข้อความ “กรุ ณาใส่ Password ให้ถูกต้อง”

รู ปที่ 4.22 หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน (บันทึกข้อมูลพนักงานเรี ยบร้อยแล้ว)
ผูใ้ ช้ระบบต้องการบันทึกข้อมูล พนักงาน โดยเลือกที่ปุ่มบันทึก จะปรากฏข้อความ “บันทึก
ข้อมูลพนักงานเรี ยบร้อยแล้ว”
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รู ปที่ 4.23 หน้าจอจัดการข้อมูลอุปกรณ์
หน้าจอจัดการข้อมูล อุปกรณ์ สามารถ เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ เมื่อคลิกปุ่ ม
เพิ่มข้อมูลจะแสดงรหัสอุปกรณ์ข้ ึนมาใหม่ ถ้าใส่ ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ มบันทึก การแก้ไข
ข้อมูลให้คลิก เลือกข้อมูลอุปกรณ์ก่อนแล้วค่อยคลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ น ให้คลิกปุ่ ม
บันทึก หากคลิกปุ่ มยกเลิก จะยกเลิกการแก้ไข หรื อคลิกปุ่ มยกเลิกการเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์และแสดง
ข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ท้ งั หมดในช่องแสดงผล และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงในฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.24 หน้าจัดการข้อมูลอุปกรณ์ (กรุ ณาใส่ ชื่ออุปกรณ์)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ ชื่ออุปกรณ์ เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบไม่ใส่ ชื่ออุปกรณ์ เมื่อคลิก
ปุ่ มยืนยันจะขึ้นข้อความ “กรุ ณาใส่ ชื่ออุปกรณ์”

รู ปที่ 4.25 หน้าจัดการข้อมูลอุปกรณ์ (กรุ ณาใส่ รายละเอียดอุปกรณ์)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ รายละเอียดอุปกรณ์ เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบไม่ใส่ รายละเอียด
อุปกรณ์ เมื่อคลิกปุ่ มยืนยันจะขึ้นข้อความ “กรุ ณาใส่ รายละเอียดอุปกรณ์”
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รู ปที่ 4.26 หน้าจัดการข้อมูลอุปกรณ์ (บันทึกข้อมูลอุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว)
ผูใ้ ช้ระบบต้องการบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ โดยเลือกที่ปุ่มบันทึก จะปรากฏข้อความ “บันทึก
ข้อมูลอุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว”
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รู ปที่ 4.27 หน้าจอจัดการข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์
หน้าจอจัดการข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ สามารถ เพิ่มข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ แก้ไขข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ เมื่อ
คลิกปุ่ มเพิ่มข้อมูลจะแสดงรหัสตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ข้ ึนมาใหม่ ถ้าใส่ ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ มบันทึก
การแก้ไขข้อมูลให้คลิก เลือกข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ก่อนแล้วค่อยคลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ น
ให้ค ลิ ก ปุ่ มบันทึ ก หากคลิ ก ปุ่ มยกเลิ ก จะยกเลิ ก การแก้ไ ข หรื อคลิ ก ปุ่ มยกเลิ ก การเพิ่ ม ข้อ มู ล ตู ้
เซิ ร์ฟเวอร์ และแสดงข้อมูลรายละเอียดของตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ ท้ งั หมดในช่ องแสดงผล และบันทึกข้อมูลตู ้
เซิร์ฟเวอร์ ลงในฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.28 หน้าจัดการข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ (กรุ ณาใส่ ชื่อตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ )
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ ชื่อตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบไม่ใส่ ชื่อตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์
เมื่อคลิกปุ่ มยืนยันจะขึ้นข้อความ “กรุ ณาใส่ ชื่อตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ”

รู ปที่ 4.29 หน้าจัดการข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ (บันทึกข้อมูลตูเ้ ก็บเซิร์ฟเวอร์ เรี ยบร้อยแล้ว)
ผูใ้ ช้ระบบต้องการบันทึกข้อมูลตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ โดยเลือกที่ปุ่มบันทึก จะปรากฏข้อความ “บันทึก
ข้อมูลตูเ้ ก็บเซิร์ฟเวอร์เรี ยบร้อยแล้ว”
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รู ปที่ 4.30 หน้าจอจัดการข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์
หน้าจอจัดการข้อมูล เปิ ดอุปกรณ์ สามารถ แก้ไขข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์ การแก้ไขข้อมูลให้คลิก
เลือกข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์ก่อนแล้วค่อยคลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ น ให้คลิกปุ่ มบันทึก หาก
คลิ กปุ่ มยกเลิ ก จะยกเลิ กการแก้ไข และแสดงข้อมู ลรายละเอี ยดของเปิ ดอุปกรณ์ ท้ งั หมดในช่ อง
แสดงผล และบันทึกข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์ลงในฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.31 หน้าจัดการข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์ (กรุ ณาใส่ เลข Servicetag หรื อ Serial number)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ Servicetag หรื อ Serial number เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบ
ไม่ใส่ Servicetag หรื อ Serial number เมื่อคลิ กปุ่ มบันทึกจะขึ้ นข้อความ “กรุ ณาใส่ เลข Servicetag
หรื อ Serial number”

รู ปที่ 4.32 หน้าจัดการข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์ (เนื่องจาก Servicetag หรื อ Serial number มีอยูใ่ นระบบ)
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ Servicetag หรื อ Serial number เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบ
ใส่ Servicetag หรื อ Serial number ซ้ า เมื่อคลิกปุ่ มบันทึกจะขึ้นข้อความ “เนื่องจาก Servicetag หรื อ
Serial number มีอยูใ่ นระบบ”
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รู ปที่ 4.33 หน้าจัดการข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์ (บันทึกข้อมูลรับเรี ยบร้อย)
ผูใ้ ช้ระบบต้องการบันทึกข้อมูลเปิ ดอุปกรณ์ โดยเลือกที่ปุ่มบันทึก จะปรากฏข้อความ “บันทึก
ข้อมูลรับเรี ยบร้อย”
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รู ปที่ 4.34 หน้าจอเบิกอุปกรณ์
หน้าจอเบิกอุ ปกรณ์ สามารถ ค้นหาอุปกรณ์ ค้นหาตูเ้ ซิ ร์ฟ เวอร์ แก้ไขข้อมู ลอุปกรณ์ และ
ข้อมูลตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ การแก้ไขข้อมูลให้คลิก เลือกข้อมูลก่อนแล้วค่อยคลิกปุ่ มแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไข
เสร็ จสิ้ น ให้คลิกปุ่ มบันทึก หากคลิกปุ่ มยกเลิก จะยกเลิกการแก้ไข และบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์ลง
ในฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.35 หน้าจอเบิกอุปกรณ์ (กรุ ณาเลือกตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ )
ผูใ้ ช้ระบบจะต้องใส่ เลือกตูเ้ ซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบไม่เลือกตู ้
เซิร์ฟเวอร์ เมื่อคลิกปุ่ มบันทึกจะขึ้นข้อความ “กรุ ณาเลือกตูเ้ ซิร์ฟเวอร์ ”

รู ปที่ 4.36 หน้าจอเบิกอุปกรณ์ (เนื่ องจากรหัสอุปกรณ์น้ ีมีอยูใ่ นระบบแล้ว)
ผูใ้ ช้ระบบต้องเลือกอุปกรณ์ เพื่อบันทึกข้อมูล หากผูใ้ ช้ระบบเลือกอุปกรณ์ ซ้ าเมื่อคลิก
ปุ่ มบันทึกจะขึ้นข้อความ “เนื่องจากรหัสอุปกรณ์น้ ีมีอยูใ่ นระบบแล้ว”
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รู ปที่ 4.37 หน้าจอเบิกอุปกรณ์ (บันทึกรายการเบิกเรี ยบร้อย)
ผูใ้ ช้ระบบต้องการบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์ โดยเลือกที่ปุ่มบันทึก จะปรากฏข้อความ
“บันทึกรายการเบิกเรี ยบร้อย”

