
โปรแกรมฐานข้อมูลคุรุภัณฑ์ On-line  หน้า 1/35 

Copyright © Athens Communication Co.,Ltd. Developed by TDRD Ltd,Part. 



โปรแกรมฐานข้อมูลคุรุภัณฑ์ On-line  หน้า 2/35 

Copyright © Athens Communication Co.,Ltd. Developed by TDRD Ltd,Part. 

บทน ำ 
 

โปรแกรมฐำนข้อมูลทะเบียนคุรุภัณฑ์ของกรมพัฒนำที่ดินระบบ ON-LINE สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กำรเเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ท ำงำนบนเครือข่ำย Internet มี
คุณสมบัติในด้ำนกำรให้บริกำรสืบค้น เพื่อขอดูข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนพัสดุ
คุรุภัณฑ์ ที่ได้จัดเก็บไว้ใน DATABASE SERVER ที่ส่วนกลำง กำรที่ระบบท ำงำนบนเครือข่ำย Internet 
จึงท ำให้สำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ใช้ได้ทั่วโลกในเวลำเดียวกัน ระบบนี้นอกจำกกจะออกแบบมำเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของกรมฯ แล้ว ยังให้บริกำรแก่บุคคลทั่วไป สำมำรถเข้ำมำเรียกดู
ข้อมูลได้ จำกกำรใช้โปรแกรม Web Browser โดยทั่วไป 

 
ระบบได้ออกแบบมำเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อกรมฯ และหน่วยงำนโดยตรง เพรำะเจ้ำหน้ำที่สำมำรถค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของ 
กรมฯ ที่ประจ ำอยู่ตำมกอง/ฝ่ำยต่ำงๆ ซึ่งกระจำยอยู่ทั่วประเทศได้ด้วยควำมรวดเร็ว นอกจำกนั้น เมื่อเกิด
กำรรับคุรุภัณฑ์เข้ำใหม่ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถรำยงำนกำรรับซื้อได้ด้วยกำรป้อนรำยงำนผ่ำนระบบโปรแกรม 
ซึ่งข้อมูลที่รำยงำน จะส่งไปถึงกรมฯ ได้โดยทันที เป็นกำรน ำเทคโนโยลีมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
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การใช้งาน 
 

 หน้ำ MAIN คือ หน้ำแรก หรือหน้ำหลัก ที่จะปรำกฏต่อผู้ใช้ เมื่อเร่ิมเข้ำมำใช้บริกำรของระบบ 
โดยใช้โปรแกรม WEB BROWSER ทั่วไป ดังนี้… 

 
 

ในหน้ำจอนี้ก็จะประกอบไปด้วยปุ่มต่ำงๆ ที่จะในกำรสั่งงำนโปรแกรม เช่น ค้นหำข้อมูล หรือ
แสดงรำยงำน - เมื่อต้องกำรทรำบรำยละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของกรม กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ สำมำรถใช้
ค ำสั่งได้ดังนี้ 

 สรุป (Summary Information)  คือ  กำรสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ต่ำงๆของ

กรมพัฒนำที่ดินซึ่งจะท ำกำรแบ่งแยกตำมกลุ่ม แยกตำมหน่วยงำน แยก
ตำมปีงบประมำณ 

 
ค้นหาข้อมูล (Fixed Asset Data Inquiry)  คือ  กำรค้นหำข้อมูลรำย

และเอียดของคุรุภัณฑ์แต่ละรำยกำร โวยกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรค้นหำ 
ตำมที่ต้องกำร 

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ (Staff Only)  คือ  รำยกำรเฉพำะ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เพื่อเข้ำไปแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลคุรุภัณฑ์ ตำมหน้ำที่รับผิดชอบของ
เจ้ำหน้ำที่แต่ละหน่วยงำน 
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รายงานสรุปข้อมูล 
 

สรุป (Summary Information)  คือ  กำรสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ต่ำงๆของกรมพัฒนำที่ดินซึ่งจะ

ท ำกำรแบ่งแยกตำมกลุ่ม แยกตำมหน่วยงำน แยกตำมปีงบประมำณ โดยท ำกำรคลิกที่ปุ่ม หรือเลือกคลิก
ที่เมนูบำร์ จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 

 

 
 

1. สรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์แยกตามกลุ่มประเภทคุรุภัณฑ์ เป็นกำรแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวก 
และง่ำยต่อกำรค้นหำข้อมูล เช่นหำกท่ำนต้องกำรทรำบผลสรุปครุภัณฑ์ในแต่ละประเภทว่ำมี่จ ำนวน
กี่รำยกำร ก็ให้ใช้เมำส์ชี้ไปที่ สรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์แยกตำมกลุ่มประเภทคุรุภัณฑ์ แล้วท ำกำร คลิก ก็
จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 

 
 
 ในหน้ำจอนี้ก็จะแสดงให้ทรำบถึงข้อมูลที่ท่ำนต้องกำรรู้รำยละเอียดของผลสรุปคุรุภัณฑ์ต่ำงๆ
ว่ำแต่ละกลุ่มได้มี่กำรจัดไว้เป็นกลุ่มและในแต่ละกลุ่มมีจ ำนวนกี่รำย ซึ่งถ้ำหำกท่ำนต้องกำรทรำบอีกว่ำ
ในจ ำนวนแต่ละรำยกำรประกอบไปด้วยอะไรบ้ำงก็สำมำรถค้นหำได้ดังนี้ - ยกตัวอย่ำงเช่น อำวุธ โดยน ำ
เมำส์ไปวำงตรงค ำว่ำ อำวุธ แล้วท ำกำร คลิก จะปรำกฏหน้ำจอดังต่อไปนี้ 
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 หน้ำนี้จะแสดงให้ท่ำนทรำบถึงกำรสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ที่มีกำรแบ่งตำมกลุ่มของอำวุธจะบอกถึง
ประเภทอำวุธว่ำเป็นปืนพกที่มีขนำด 30ม.ม มีจ ำนวน 9 รำย และหำกอยำกทรำบว่ำใน 9 รำยกำรมีกำร
แบ่งแยกอะไรบ้ำงก็ให้ท ำกำรคลิกที่ค ำว่ำ ปืนพกที่มีขนำด 30ม.ม จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 
 

 
 
จะแสดงให้ท่ำนทรำบว่ำกำรสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ของกลุ่มอำวุธประเภทปืนพกที่มีขนำด 30ม.ม มี 2 
รำยกำรคือ  

 
ปืนพกอัตโนมัติขนำดต่ำงๆ    1 รำยกำร 
ปืนลูกซอง      8 รำยกำร  
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และหำกท่ำนท ำกำร คลิก ที่ค ำว่ำ ปืนพกอัตโนมัติขนำดต่ำงๆ ก็จะปรำกฏหน้ำจอนี้ขึ้นมำ ดังนี้ 
 

 
 

ในหน้ำนี้ท ำให้ท่ำนทรำบผลสรุปคุรุภัณฑ์กลุ่ม/ประเภทอำวุธว่ำเป็นประเภทปืนพกที่มีขนำดถึง
30ม.ม  ชนิดปืนอัตโนมัติขนำดต่ำงๆ และลักษณะปืนพกอัตโนมัติขนำดต่ำงๆจ ำนวน 1 รำยกำร และเมื่อ
ท ำกำร คลิก เข้ำไปก็จะท ำให้ทรำบรำยละเอียดว่ำมีกำรซื้อมำเมื่อไรดังแสดงในหน้ำจอนี้ 

 

 
 

 
 
ข้อสังเกต *** แตถ่้าหากต้องการค้นหาข้อมลูอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถท าได้โดยการเลอืกที่เมนูบารแ์ล้วท าการ 

คลิกที่ปุ่ม Main    ก็จะกลบัไปหนา้หลัก หรือเลือกคลิกที่ปุ่มสรุป   บนเมนูบาร์ก็สามารถ
กลับไปยังหน้าสรุปได้เช่นกัน  
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2. การสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์แยกตามหน่วยงาน คือ กำรจัดแยกตำมหน่วยงำนของกรม กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ
เพื่อให้เป็นระเบียบง่ำยต่อกำรค้นหำและเมื่อท ำกำรคลิกเข้ำไปจะปรำกฏหน้ำจอนี้โดยท ำกำรคลิกหัว
ข้อสรุป แยกตำมหน่วยงำน  

 

 
 
 

ในหน้ำนี้จะเป็นหน้ำที่ท ำกำรสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์โดยให้ท่ำนท ำกำรเลือกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ซึ่งในแต่ละหน่วยงำนก็จะมี กรม กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ เป็นผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบประกอบไปด้วย 

 
2.1 หน่วยงำนส่วนกลำง 
2.2 หน่วยงำนส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1-12 (สพข.) และศูนย์ศึกษำฯ 
2.3 หน่วยงำนสถำนีพัฒนำที่ดิน (สพด.) 75แห่ง 
 
และหำกท่ำนต้องกำรทรำบว่ำแต่ละหน่วยงำนมีใครเป็นผู้รับผิดชอบให้ท ำกำรคลิกที่หัวข้อนั้นๆ

ก็จะแสดงข้อมูลให้ท่ำนทรำบ เช่น 
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หน่วยงานส่วนกลาง คือ หน่วยงำนที่ประกอบไปด้วยรำยชื่อกองต่ำงๆ ที่ประจ ำส่วนกลำง โปรแกรมจะ
แสดงรำยกำรคุรุภัณฑ์รวมทั้งหมด แยกของแต่ละกองออกมำดังนี้ 
 

 
 

ในหน้ำนี้จะแสดงให้เห็นกำรสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์แยกตำมหน่วยงำนซึ่งจะบอกหน่วยงำน 
ชื่อย่อ จ ำนวนคุรุภัณฑ์ในหน่วยงำนนั้นว่ำมีกี่รำยกำรเช่น - เมื่ออยำกทรำบว่ำในหน่วยของกองกำร
เจ้ำหน้ำที่หรือ กกจ. (มีจ ำนวนคุรุภัณฑ์ทั้งหมด 518 รำยกำร) เมื่อต้องกำรข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมใน
จ ำนวน 518 รำยกำรประกอบด้วยรำยกำรใดบ้ำง ให้เลื่อนเมำส์ไป คลิก ที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่จะปรำกฏ
หน้ำจอดังนี้ 
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หน้ำนี้ก็จะท ำให้ทรำบผลสรุปคุรุภัณฑ์ที่แยกตำมหน่วยงำนกองกำรเจ้ำหน้ำที่โดยจะแบ่งเป็น
กลุ่ม/ประเภท และถ้ำหำกอยำกทรำบว่ำในกลุ่มต่ำงๆ ของคุรุภัณฑ์ที่ทำงหน่วยงำนกองกำรเจ้ำหน้ำที่เก็บ
ไว้นั้นมีจ ำนวนเท่ำใด เช่น ข้อมูลคุรุภัณฑ์ประเภทเคร่ืองปรับอำกำศ - ให้ท ำกำรเลื่อนเมำส์ไปชี้ที่อุปกรณ์
เคร่ืองปรับอำกำศแล้ว คลิก จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 

 

 
 

ซึ่งหน้ำนี้จะท ำกำรบอกรำยละเอียดกำรสรุปคุรุภัณฑ์ของหน่วยงำนกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่ม/
ประเภทอุปกรณ์เคร่ืองปรับอำกำศชนิดเคร่ืองปรับอำกำศว่ำมีจ ำนวน 3รำยกำรและเมื่อท ำกำร คลิก ที่ค ำ
ว่ำเคร่ืองปรับอำกำศก็จะLink ไปที่หน้ำแสดงรำยละเอียดของเคร่ืองปรับอำกำศซึ่งจะปรำกฏดังนี้ 
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ในหน้ำนี้จะท ำให้ทรำบผลสรุปคุรุภัณฑ์ของหน่วยงำนกองกำรเจ้ำหน้ำที่  กลุ่ม/ประเภทอุปกรณ์
เคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดเคร่ืองปรับอำกำศ ว่ำลักษณะของเคร่ืองปรับอำกำศขนำด 16000BTU มี 1 
รำยกำร เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 18000 BTU มี 1 รำยกำรและเครื่องปรับอำกำศไม่ทรำบขนำดอีก 1 
รำยกำร 

 
 หำกต้องกำรทรำบว่ำเคร่ืองปรับอำกำศขนำด 16000 BTU จ ำนวน 1 รำยกำรยี่ห้ออะไร รหัสของ
คุรุภัณฑ์คืออะไรรวมถถึงวันที่ท ำกำรซื้อมำท่ำนสำมำรถคลิกเข้ำไปดูรำยละเอียดได้ โดยน ำเมำส์ไปชี้ตรง
ค ำว่ำเคร่ืองปรับอำกำศ 16000 BTU แล้ว คลิก ก็จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 
 

 
 

ในหน้ำจะบอกรำยละเอียดผลสรุปคุรุภัณฑ์ของหน่วยงำนกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่ม/ประเภท
อุปกรณ์เคร่ืองปรับอำกำศชนิดของคุรุภัณฑ์คือ เคร่ืองปรับอำกำศ ลักษณะของคุรุภัณฑ์เป็น
เคร่ืองปรับอำกำศ 16000BTU มีกำรรับมำเมื่อวันที่ 23 พ.ค 2537 จ ำนวน1 รำยกำร ยี่ห้อ YORK รหัส
คุรุภัณฑ์คือ4120-001-0037#1  

 
 และเมื่อท ำกำร คลิก เข้ำไปที่รหัสของคุรุภัณฑ์ก็จะปรำกฏหน้ำจอที่แสดงให้ทรำบถึง
รำยละเอียดของเคร่ืองปรับอำกำศที่ท่ำนต้องกำรทรำบซึ่งจะรวมอยู่ในหน้ำเดียวกันหมดท ำให้ง่ำยต่อกำร
ค้นหำดังจะแสดงในหน้ำจอนี้ 
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1. กลุ่ม/ประเภทของคุรุภัณฑ์   ในท่ีนี้เราได้ยกตัวอย่าง
เครื่องปรับอากาศวา่เป็นอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศชนิดก็
เครื่องปรับอากาศลักษณะก็เครื่อปรับอากาศ 
2 .บอกถึงสถานท่ีตั้ง/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบส าหรับเรื่องปรับ
อากาศนี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคอืกองการเจา้หน้าที่(กกจ.) 
ของฝ่ายกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง(กกจ.)
สถานะภาพปัจจุบันที่ใชค้ือกกจ. 
3. การกรอกกหมายเลขคุรุภัณฑจ์ะท าให้ท่านทราบถึงรหัส
ในท่ีนี้รหัสเครื่องปรับอากาศคือ4120-001-0037#1และ
Barcode คือ 4120-001-0437psd_3@1 
4. การได้มาในท่ีนี้หมายถงึการน าคุรุภัณฑ์นี้มาใชใ้นกรม 
กอง/ฝ่ายว่ามีการน ามาใช้เมื่อไรส าหรับเครื่อปรับอากาศ
เครื่องนี้น าเขา้มาใชเมื่อป2ี537 
5. รายละเอียดคุรุภัณฑ์ท าให้ทราบถึงยี่ห้อที่เราท าการซื้อ
เช่นเครื่องปรับอากาศที่ใชใ้นกรมกองเจ้าหน้าที่ใช้ยี่ห้อ 
YORK ขนาด160000 BTU 
6. เป็นข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาคซึ่งก็จะประกอบไปดว้ย 
ชื่อ, ที่อยู่, ต าบล/แขวง, อ าเภอ/เขต, จังหวดั, รหัสไปรษณีย์, 
เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร, สัญญาเลขที,่ ว/ด/ป ที่ซื้อ 

 
หน้ำนี้จะเป็นรำยละเอียดทั้งหมดของผลสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ ท ำให้ท่ำนทรำบถึงข้อมูลคุรุภัณฑ์ที่ก ำลัง
ค้นหำอยู่ 

รายละเอียดคุรุภัณฑ ์

mailto:4120-001-0437psd_3@1
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หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 (สพข.) และศูนย์ศึกษาฯ คือ หน่วยงำนที่ประกอบไปด้วย
ศูนย์ศึกษำต่ำงๆ และส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต จ ำนวน 12 เขต ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

 ซึ่งในหน้ำนี้จะท ำให้ท่ำนทรำบผลสรุปคุรุภัณฑ์ของแต่ละส ำนักงำนและศูนย์ศึกษำต่ำงๆ ว่ำมี
จ ำนวนคุรุภัณฑ์กี่รำยกำรในแต่ละหน่วยงำนและหำกต้องกำรทรำบข้อมูลเฉพำะบำงหน่วยงำนหรือ
ส ำนักงำนก็ให้ท ำกำรคลิกตำมหัวข้อที่ต้องกำรทรำบ เช่น  - ต้องกำรทรำบสรุปข้อมูลของล ำนักงำน
พัฒนำที่ดินเขต 1 ก็ท ำกำรคลิกตรงหัวข้อนั้นก็จะปรำกฏหน้ำจอกำรสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ของส ำนักงำน
พัฒนำที่ดินเขต 1 
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ในหน้ำนี้จะบอกรำยกำรของกำรสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ซึ่งสังกัดหน่วยงำน : ส ำนักงำนพัฒนำที่ดิน
เขต 1 เป็นสพด. : สถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐม และหำกอยำกทรำบว่ำในกลุ่มยำนพำหนะพื้นดิน ยำนยนต์ 
รถพ่วง ประกอบไปด้วยรำยกำรใดบ้ำงให้ท ำกำรคลิกที่หัวข้อ ยำนยนต์พื้นดิน ก็จะLink ไปที่หน้ำสรุป 
คุรุภัณฑ์กลุ่มยำนยนต์ดังหน้ำจอนี้ 

 

 
 
ในหน้ำนี้จะท ำให้ทรำบผลสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ซึ่งสังกัดหน่วยงำน:ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1 

สพด.:สถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐมกลุ่มยำนพำหนะพื้นดิน ยำนยนต์ รถพ่วง และจักรยำนยน 
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หน่วยงานสถานีพัฒนาท่ีดิน (สพด.) 75 แห่ง คือ หน่วยงำนที่รับผิดชอบคุรุภัณฑ์ในสถำนีพัฒนำที่ดินทั้ง
75 แห่งทั่วประเทศ 
 

 
 
ในหน้ำนี้ก็จะบอกผลสรุปคุรุภัณฑ์ของแต่ละสถำนีพัฒนำที่ดินว่ำในแต่ละที่มีจ ำนวนคุรุภัณฑ์

ทั้งหมดเท่ำใดและถ้ำหำกต้องกำรทรำบผลสรุปเฉพำะบำงสถำนีก็ท ำกำรเลือกตำมหัวข้อ - โดยท ำกำร
คลิกยังหัวข้อที่ท ำกำรเลือก เช่น ต้องกำรทรำบผลสรุปคุรุภัณฑ์ของสถำนีที่ดินแพร่ ก็ท ำกำรคลิกที่หัวข้อ
สถำนีพัฒนำที่ดินแพร่ ก็จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 
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และเมื่อต้องกำรทรำบว่ำในจ ำนวน 11 รำยกำรมียำนพำหนะพื้นดิน ยำนยนต์ รถพ่วง 
จักรยำนยนต์ มีจ ำนวนเท่ำใด ให้ท ำกำรคลิกเพื่อที่จะLink ไปยังหน้ำถัดไปซึ่งจะแสดงดังหน้ำจอนี้ 

 

 
 
และหำกอยำกรู้ว่ำในประเภทรถบรรทุกและรถลำกจูงใช้ล้อในจ ำนวน 6 รำยกำรมีอะไรบ้ำง ให้

ท ำกำรคลิกเพื่อที่จะ Link ไปยังหน้ำถัดไปซึ่งจะปรำกฏหน้ำจอนี้ 

 
 
เมื่อคลิกที่รถบรรทุกก็จะLinkไปยังหน้ำถัดไป 
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ถ้ำอยำกทรำบรำบละเอียดว่ำมีกำรรับมำเมื่อไรให้คลิกเพื่อจะได้Linkไปยังหน้ำถัดไป 
 

 
 
และหำกคลิกที่รหัสคุรุภัณฑ์ก็จะท ำให้ทรำบรำยละเอียดของรถบรรทุกที่ก ำลังค้นหำอยู่ดัง

ปรำกฏในหน้ำจอนี้ 
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3. สรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์แยกตามปีงบประมาณ คือ กำรรวบรวมคุรุภัณฑ์ตำมปีที่ไได้ท ำกำรจัดซื้อโดยจะ
แยกตำมปีงบประมำณเพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำเมื่อต้องกำรทรำบผลสรุป – โดยท ำกำรคลิกที่หัว
ข้อสรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์แยกตำมปีงบประมำณเมื่อต้องกำรทรำบผลสรุปในแต่ละปีงบประมำณจะ
ปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 
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ค้นหาข้อมูล (Fixed Asset Data Inquiry) คือ กำรค้นหำรำยละเอียดข้อมูลของคุรภัณฑ์เพื่อใช้ในกำร

สอบถำมข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรค้นหำข้อมูลตำมเงื่อนใขที่ระบุ 
 

 
หน้ำนี้จะเป็นหน้ำที่ให้ท่ำนได้ท ำกำรค้นหำรำยกำรคุรุภัณฑ์ที่ต้องกำรทรำบโดยจะมีช่องต่ำงๆ

ให้ท ำกำรกรอกข้อมูลและท ำกำรเลือก เช่น เมื่อต้องกำรค้นหำข้อมูลคุรุภัณฑ์ของปีงบประมำณ 2537 ก็
สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

 
 พิมพ์ปี 2544 ในช่องของปีงบประมำณหรือท ำกำรเลือกที่ปุ่ม icon เพื่อท ำกำรเลือก

ปีงบประมำณ 2544 
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 ท ำกำรเลือกหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยพิมพ์หรือเลือกที่ปุ่ม icon 
 
 
 
 
 
 
 ในหน้ำค้นหำข้อมูลจะมีกำรค้นหำข้อมูลอยู่ 2 แบบ คือ ค้นหำจำกชื่อ และ กำรเลือกจำก

กลุ่ม ประเภท ชนิด ลักษณะเฉพำะ – หำกต้องกำรค้นหำจำกชื่อของคุรุภัณฑ์ ก็ให้เลือกคลิก
ในช่องค้นหำจำกชื่อแล้วท ำกำรพิมพ์ชื่อที่ต้องกำรค้นหำ 

 

 
 

 แต่หำกท ำกำรค้นหำจำกกำรเลือกกลุ่ม ประเภท ชนิด ลักษณะเฉพำะก็สำมำรถท ำได้โดย
เลือกคลิกที่ช่องเลือกกลุ่ม ประเภท ชนิด ลักษณะเฉพำะแล้วท ำกำรเลือกจำกปุ่ม icon  
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 หรือท ำกำรพิมพ์ลงในช่อง แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหำ 
 

 
 

 เมื่อท ำกำรกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท ำกำรคลิกที่ช่องแสดงข้อมูลตำมที่เงื่อนไขระบุ 
 

 
 
 

 จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 
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 แต่ถ้ำหำกค้นหำไม่เจอก็จะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 
 

 
 

ซึ่งก็แสดงว่ำค้นหำไม่พบหรืออำจจะกรอกข้อมูลไม่ครบตำมที่ได้ระบุตำมเงื่อนไขให้กลับไป
ก ำหนดเงื่อนไขใหม่ในหน้ำค้นหำข้อมูล 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ (Staff Only) คือกำรที่เจ้ำหน้ำที่ต้องกำรเพิ่มคุรุภัณฑ์เข้ำสู่ระบบ ใช้ในกำรก ำหนด

รำยละเอียดของคุรุภัณฑ์แต่ละตัว รวมถึงประวัติ กรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ ประวัติกำรซ่อมบ ำรุงและ
สถำนะโดยรวมของคุรุภัณฑ์ 
 
 ในกำรเข้ำไปใช้ของเจ้ำหน้ำที่นี้ต้องมี Pass word เป็นของตนเองจึงจะเข้ำไไปใช้บริกำรได้ซึ่งใน
กำรเข้ำไปใช้นั้นท่ำนสำมำรถที่จะ คลิก ที่บุ่มเฉพำะเจ้ำหน้ำที่หรือ คลิก ที่เมนูบำร์ที่บุ่มLoginก็ได ้
 

  หรือ  
 
และเมื่อท ำกำรคลิกเสร็จแล้วก็จะ link มำที่หน้ำจอนี้ 
 

 
 

เพื่อท ำกำรพิมพ์ชื่อและใส่ Password หรือรหัสผ่ำนแล้ว Enter หรือกดปุ่ม  
และหำกใส่รหัสผิดจะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ 
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ซึ่งจะต้องท ำกำรใส่รหัสใหม่หรือกดปุ่ม Reset เพื่อใส่รหัสใหม่ก็จะสำมำรถเข้ำสู่ระบบได้และเมื่อท่ำน
เข้ำสู่ระบบจะปรำกฏหน้ำจอหลักอีกหน้ำจอหนึ่งซึ่งจะมีลักษณะคล้ำยกับหน้ำMain 
 

 
ซึ่งในหน้ำนี้ถ้ำสังเกตที่เมนูบำร์จะพบว่ำมีปุ่มเพิ่มขึ้นอีก3ปุ่มคือ  

- กำรเพิ่มรำยกำร 
- View User 
- Add User 
- เปลี่ยนจำกปุ่ม login เป็น logout 
 

บนหน้ำจอจะปรำกฏรำยกำรหลักอยู่ 2 รำยกำรคือ เพิ่มคุรุภัณฑ์และแก้ไขข้อมูล 
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เพิ่มคุรุภัณฑ์ (Fixed Asset Purchasing) 
  

คือ กำรเพิ่มรำยกำรคุรุภัณฑ์เข้ำสู่ระบบใช้ส ำหรับกำรก ำหนดข้อมูล รหัส เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บ
ละเอียดต่ำงๆของคุรุภัณฑ์แต่ละตัว รวมถึงประวัติ กำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ ประวัติกำรซ่อมบ ำรุง และ
สถำนะโดยรวมของคุรุภัณฑ์และเมื่อต้องกำรเพื่อรำยกำรก็สำมำรถ คลิก ที่ปุ่มเพิ่มคุรุภัณฑ์ที่หน้ำเมนูส์
หลักหรือหน้ำเมนูส์บำร์ก็ได้ 

 
จะปรำกฏหน้ำจอนี้ขึ้นมำ 
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ในหน้ำนี้จะเป็นหน้ำที่ต้องท ำกำรกรอกข้อมูลที่เพิ่มเข้ำไปซึ่งจะต้องกรอกตำมเงื่อนไขที่ระบุจึงจะท ำกำร
บันทึกได้รำยละเอียดที่เพิ่มประกอบไปด้วย 
 
- รำยละเอียดของคุรุภัณฑ์ที่ท ำกำรแยกเป็นกลุ่ม/ประเภท/ชนิด/คุณลักษณะโดยจะพิมพ์หรือเลือกจำก

ปุ่ม icon ก็ได ้
 

 
 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 
กลุ่ม กลุ่มของคุรุภัณฑ์ที่ได้ท ำกำรแบ่งแยกแล้ว 
ประเภท ประเภทของคุรุภัณฑ์ 
ชนิด ชนิดของคุรุภัณฑ์ 
คุณลักษณะ คุณลักษณะของคุรุภัณฑ์ 
 
- สถำนที่ตั้ง/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ(ต้นสังกัด) กอง/ฝ่ำย กำรได้มำของคุรุภัณฑ์โดยท ำกำรพิมพ์ปรือ

เลือกจำกปุ่ม icon 
 

 
 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 
ปีงบประมำณ ปีที่ท ำกำรซื้อคุรุภัณฑ์มำเพิ่ม 
ประเภทเงิน ใช้เงินจำกปีงบประมำณใด 
วิธีกำรที่ได้มำ ได้มำจำกส่วนไหน(กรม/กอง/ฝ่ำย) 
สถำนะคุรุภัณฑ์ ใช้งำนได้/ไม่ได ้
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- กำรออกหมำยเลขคุรุภัณฑ์โดยท ำกำรพิมพ์รหัสเข้ำไป 
 

 
 
 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 
รหัสคุรุภัณฑ์ รหัสที่เจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดไว้ของคุรุภัณฑ์แต่ละตัว 
Barcode เป็นBarcodeของคุรุภัณฑ์แต่ละตัว 
จ ำนวน 1รำยกำรที่ท ำกำรเพิ่ม 
 
- รำยละเอียดของคุภัณฑ์โดยท ำกำรพิมพ์ลงในช่องที่ก ำหนดไว้ 
-  

 
 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 
ยี่ห้อ ยี่ห้อของคุรุภัณฑ์แต่ละตัว 
รุ่น รุ่นของคุรุภัณฑ์แต่ละตัว 
เลขเคร่ือง เลขที่เคร่ืองของคุรุภัณฑ์แต่ละตัว 
เลขตัวถัง  
เลขทะเบียน  
รำคำกลำง  
รำคำต่อหน่วย  
วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ วันที่รับคุรุภัณฑ์ 
รำยละเอียด(เพิ่มเติม) ข้อมูลอื่นๆที่เนื่องเหนือจำกนี้ 
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- ข้อมูลผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง/ผู้บริจำคโดยพิมพ์ลงในช่องที่ก ำหนดไว้ 
 

 
 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 
ชื่อ ชื่อของผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง/ผู้บริจำค 
ที่อยู่ ที่อยู่ของผู้ขำย 
ต ำบล/แขวง  
อ ำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อกับผู้ขำยได้ 
โทรสำร สำมำรถส่งเอกสำรไปยังผู้ขำยได้โดยผ่ำนFex 
สัญญำเลขที่ เลขที่ในใบส่งของ 
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปีที่ท ำกำรส่งของ 
ใบส่งของเลขที่ เลขที่ของใบส่งของ 
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปีที่ออกเลขที่ใบส่งของ 
ผู้บันทึกข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ที่ท ำกำรเพิ่มรำยกำรคุรุภัณฑ์ 
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปีที่ท ำกำรเพิ่มคุรุภัณฑ์ 
 
เมื่อท ำกำรกรอกรำยละเอียดต่ำงตำมที่เงื่อนไขระบุแล้วให้ท ำกำรบันทึกโดยกดบันทึกที่ปุ่มบันทึก  และ
หำกต้องกำรเพิ่มรำยกำรอีกเมื่อบันทึกเสร็จให้กดปุ่ม Reset 
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แก้ไขข้อมูล (Data Edit) คือกำรค้นหำข้อมูลและรำยละเอียดของคุรุภัณฑ์เพื่อใช้ในกำรสอบถำม
ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหำตำมที่เงื่อนไขระบุซึ่งยังสำมำรถจัดพิมพ์ในรูปของรำยงำนหรือท ำ
กำรเรียกดูข้อมูลได้จำกหน้ำจอ 
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View User คือ กำรเพิ่มรหัสของผู้ใช้เมื่อต้องกำรเข้ำไปดูรำยะเอียดของคุรุภัณฑ์คล้ำยกับกำรเข้ำไป
ลงทะเบียนเพื่อต้องกำรเข้ำไปใช้บริกำรสืบค้นหำข้อมูล 
 

 
 
Add User คือ กำรเพิ่มข้อมูลของผู้ใช้ 
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ข้อก าหนด ค าอธิบาย 

รหัส รหัสของผู้ใช้ที่ก ำหนดขึ้น 
ชื่อ ชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องกำรใช้ 
กอง ระบุหน่วยงำนที่ท ำงำนอยู่ 
ฝ่ำย ต ำแหน่งหน้ำที่ 
Login Name  
Password รหัสผ่ำนในกำรเข้ำไปใช้ 
Access Level ระบุต ำแหน่งโดยเลือกจำกเงื่อนไขที่ก ำหนด 

 
 
Logout คือ ปุ่มที่เมื่อต้องกำรออกจำกระบบเนื่องจำกท ำกำรบันทึกข้อมูลต่ำงเรียบร้อยแล้วหรือเลิกใช้
งำน 

 

 
 
 
 
 
 
ซึ่งเมื่อคลิกที่ปุ่ม Logout แล้วก็จะปรำกฏหน้ำจอนี้ที่จะยืนยันว่ำต้องกำรออกจำกระบบให้คลิกที่

ค ำว่ำคลิกที่นี่ แต่หำกยังต้องกำรใช้บริกำรอยู่ให้เลือกคลิกที่ Back to main page เพื่อกลับไปยังหน้ำหลัก 
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รำยงำนตรวจสอบกำรรับคุรุภัณฑ์เข้ำใหม่ 
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กำร Lock/Unlock ข้อมูล 
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การแก้ไข เพิ่มเติม กลุ่ม ประเภท ชนิด ลักษณะ 
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การติดตั้งระบบ 

 
1. การติดตั้งโปรแกรมบน Microsoft Internet Information Server (IIS) 
 
2. การตั้งค่าส าหรับ Microsoft SQL Server 
 
3. การน าเข้าข้อมูล 
 
4. การเข้าไปบริหารจัดการข้อมูล ด้วยโปรแกรม Enterprise Manager 
 


