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1 การติดตัง้และการใช้งานเคร่ืองมือ (Installation and Deployment Tools) 
โปรแกรมที่น ำมำใช้เป็นเครื่องมอืพฒันำและจดักำร ระบบโปรแกรมใน โครงกำรพฒันำและ

ปรบัปรุงระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนงำนบรหิำรจดักำร สถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นทีสู่ง (องคก์ำร
มหำชน) ไดแ้ก่ 

 
1.1 Xampp 

XAMPP รวบรวม Package ส ำหรบักำรเขยีนโปรแกรมไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ ไม่ว่ำจะเป็น Apache , 
PHP , MySQL , phpMyAdmin และอื่น ๆ รองรับกำรท ำงำนได้กับ  Windows เกือบทุก Version 
ส ำหรับ XAMPP ในกำรใช้งำนแรก ๆ อำจจะงงกับ Feature อยู่นิดหน่อย แต่ระบบกำรท ำงำน
ของ XAMPP ค่อนขำ้งจะเป็นระบบมำก มคีวำมเป็นมำตรฐำนในค่ำ Config บำงตวั ทีเ่ป็นมำตรฐำน เมือ่
น ำไปใช้งำนกับ Server ในที่ต่ำง ๆ รวมทัง้ XAMPP มกีำร Update ที่สม ่ำเสมอสำมำรถดำวน์โหลด 
Version หรอื Feature ใหม ่ๆ ในกรณทีีม่กีำร Update ต่ำง ๆ 

 
 

คณุสมบติัของ XAMPP เวอรช์ัน่ 1.8.1  
Apache 2.4.3 
MySQL 5.5.27 
PHP 5.4.7 
phpMyAdmin 3.5.2.2 
FileZilla FTP Server 0.9.41 
Tomcat 7.0.30 (with mod_proxy_ajp as connector) 
Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable 
XAMPP Control Panel 3.1.0 (from hackattack142) 
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URL ส ำหรบั Download XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html 

จะไดไ้ฟล ์.exe ส ำหรบักำรตดิตัง้ XAMPP  
 

 
 

คลกิ Next เพื่อไปขัน้ตอนถดัไป 
 

http://www.thaicreate.com/outlink.php?l=http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
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เลอืกทัง้หมด แลว้ใหค้ลกิ Next เพื่อไปขัน้ตอนถดัไป 
 

 
 

ก ำหนด Path ของโปรแกรม ซึง่ค่ำ Default จะอยู่ที ่C:\xampp 
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XAMPP จะม ีOpen Source ดงั ๆ ตดิมำดว้ย คอื WordPress, Drupal และ Joomla 

 

 
 

เลอืก Next เพื่อไปขัน้ตอนถดัไป 
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ก ำลงัตดิตัง้ซึง่จะใชเ้วลำประมำณ 5-15 นำท ี
 

 
 

ตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ 
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Icon ตวัโปรแกรม XAMPP จะท ำงำนอยู่ภำยใต ้Task Bar เฉพำะฉะนัน้สำมำรถเรยีก XAMPP 

Control Panel ดว้ยกำรดบัเบิล้คลกิ 
 

 
 

แสดงสถำนะของ Service ต่ำง ๆ ซึงปกติแล้วเรำอำจจะเลือก  Start แต่ Apache และ 
MySQL เพื่อใชส้ ำรหบักำรรนัโปรแกรม PHP และ MySQL 
 

ทดสอบกำรท ำงำนของ XAMPP ดว้ยกำรเรยีก http://localhost 

 

 
 

เมือ่ไดด้งัภำพแสดงถงึกำรตดิตัง้ XAMPP เสรจ็สมบรูณ์ พรอ้งใชง้ำนได้ 
 
 
 

http://localhost/
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1.2 Codeigniter Framework 
CodeIgniter คอื framework ทีถู่กพฒันำขึน้ดว้ย ภำษำ PHP ส ำหรบั CodeIgniter Framework 

เป็นเครือ่งมอืส ำหรบัช่วยพฒันำเวบ็ไซต์และเวบ็แอปผลเิคชัน่ โดยมโีครงสรำ้งกำรพฒันำโปรแกรมอย่ำง
เป็นระบบและรวมค ำสัง่ต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำเวบ็ไซต์ดว้ย PHP ไวภ้ำยใน CodeIgniter พฒันำ
โดย Rick Ellis ซึ่งมลีขิสทิธิเ์ป็น Open Source สำมำรถดำวน์โหลดและใช้ได้ฟร ีถูกพฒันำขึน้ตัง้แต่ปี 
2006 และยงัมกีำรพฒันำมำเรือ่ยๆ จนถงึปัจจบุนั 
 
1.2.1 โครงสร้างของ CodeIgniter Structure 

CodeIgniter รบัรองกำรเขยีนแบบ Model-View-Controller (MVC) เป็นกำรแยกส่วนประมวลผล 
ออกจำกส่วนแสดงผล ท ำใหโ้ครงสรำ้งมคีวำมปลอดภยัมำกยิง่ขึน้ และงำ่ยต่อกำรพฒันำโปรแกรม โคด้ที่
ได้มีควำมเป็นระเบียบและง่ำยต่อกำรน ำไปแก้ไข CodeIgniter ยังออกแบบให้สำมำรถติดต่อกับ
ฐำนขอ้มลูชนิดต่ำงๆ ไดง้ำ่ยอกีดว้ย เช่น mysql, postgress, sqlserver หรอืเจำ้พ่อยกัใหญ่อย่ำง Oracle 
เป็นต้น หำกเรยีกใชฐ้ำนขอ้มลูถูกต้องตำมหลกัของ database library แลว้ ผูใ้ชส้ำมำรถเปลีย่นชนิดของ
ฐำนขอ้มูลได้ เพยีงแค่แก้ค่ำคอนฟิกเพยีงไม่กี่ที่เท่ำนัน้ ส่วนระบบ url ของระบบ codeigniter สำมำรถ
สร้ำงได้สะอำดและเป็นมติรกับกลไกกำรค้นหำ (Search-Engine) ท ำให้เสำมำรถน ำไปพฒันำได้ทัง้ 
เวบ็ไซต ์และเวบ็แอพพลเิคชัน่ ไฟลภ์ำยใน CodeIgniter ประกอบดว้ย โครงสรำ้งหลกัๆ คอื application, 
system, index.php ระบบภำยในสำมำรถแยกโปรเจคออกเป็น หลำยๆ application ได ้

โครงสรำ้งไฟลภ์ำยในโฟลเดอร ์application ทีต่อ้งใช ้
- cache : เป็นส่วนเกบ็ขอ้มลูทีป่ระมวลผลแลว้ เพื่อกำรเรยีกใชค้รัง้ต่อไป 
- config : ใชต้ัง้ค่ำระบบต่ำงๆ ภำยใน application 
- controllers : เป็นส่วนรวมโค้ดกำรประมวลผล เรำจะเขยีนโค้ด PHP ในนี้ซะเป็นส่วน

ใหญ่ 
- core : อนัน้ีไมรู่ย้งัไมเ่คยใชเ้ลยครบั - -" 
- helpers : หำกคุณตอ้งกำรเขยีนฟังชัน่ใชเ้องในระบบสำมำรถสรำ้งและเกบ็ใวใ้นทีน่ี่ 
- hooks : ใชส้ ำหรบัสรำ้งไฟล ์เพื่อเขำ้ไป เพิม่, แกใ้ข Class ต่ำงๆ ตำมเรำตอ้งกำร 
- language : เป็นทีเ่กบ็ไฟลภ์ำษำต่ำงๆ ส ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรท ำเวบ็หลำยภำษำ 
- libraries : เป็นที่เก็บไฟล์ Class ที่คุณเขยีนขึ้นเอง หำกต้องกำรเรยีกใช้ Class อื่นๆ 

ตอ้งเรยีก get_instance ก่อน 
- logs : เป็นทีเ่กบ็ไฟลบ์นัทกึประวตักิำรท ำงำนภำยใน application 
- models : คลำ้ยๆ libraries แต่ models จะสำมำรถเรยีกใช ้ libraries ทีคุ่ณโหลดเขำ้มำ

ในระบบไดเ้ลย 
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- third_party : อนัน้ีไมรู่ย้งัไมเ่คยใชเ้ลยครบั - -" 
- views : ส่วนน้ีเป็นกำรแสดงผล ส่วนใหญ่เรำจะเขยีนโคด้ html ทีน่ี่ แต่นำมสกลุไฟลต์อ้ง

เป็น .php เท่ำนัน้ 

 
 
1.2.2 Model-View-Controller MVC  

คอืโครงสรำ้งตำมหลกักำร ระบบจะแยกส่วนประมวลผล ออกจำกส่วนแสดงผล แต่ในทำงปฎบิตั ิ
คุณสำมำรถเขยีนโคด้ PHP ลงในส่วนแสดงผลไดเ้ช่นกนั 

Models : อธบิำยโครงสรำ้งขอ้มลู แบบฉบบัของคลำสแบบจ ำลองจะมฟัีงกช์ัน่ทีช่่วยใหคุ้ณรบั, 
ใส่, ปรบัปรงุขอ้มลูของคุณในฐำนขอ้มลู 

View : คอืขอ้มลูทีถู่กแสดงใหก้บัผูใ้ช ้View ส่วนใหญ่จะเป็นเวบ็เพจ แต่ใน CodeIgniter , view 
สำมำรถเป็นเพยีงบำงส่วนของหน้ำได ้เช่น ส่วนหวั ส่วนทำ้ย มนัสำมำรถจะเป็นหน้ำ RSS หรอืเป็นอยำ่ง
อื่นไดท้ีเ่ป็น "เพจ" 

Controller : ถูกใชเ้ป็น สื่อกลำง ระหว่ำง Model , View และแหล่งทีม่ำอื่นๆทีต่อ้งกำรในกำร
ท ำงำน HTTP request และกำรสรำ้งเวบ็เพจ 
 
1.2.3 ขัน้ตอนการท างาน 

index.php : เป็นตวัควบคุมส่วนหน้ำ, สรำ้งทรพัยำกรพืน้ฐำนทีต่อ้งกำรในกำรรนั CodeIgniter 
Rounting : ตวั Router ท ำกำรตรวจสอบ HTTP request ก ำหนดว่ำควรจะท ำอะไรกบัมนั 
Caching : ถ้ำมไีฟล์แคชอยู่ ตวัมนัจะถูกส่งกลบัทนัทไีปยงับรำวเซอร์ โดยไม่ผ่ำนกำรท ำงำน

ปกตขิองระบบ 
Security : ก่อนทีจ่ะโหลดตวัควบคุมของแอพพลเิคชัน่ (Application Controller) HTTP request 

และผูใ้ชใ้ดๆทีส่่งขอ้มลูมำจะถูกกรองขอ้มลูเพื่อควำมปลอดภยั 
Application Controller : โหลดแบบจ ำลอง(Model) , ไลบรำรี่หลกั(Libraries) , plugins, ผู้ช่วย 

(Helpers) และทรพัยำกรอื่นๆทีจ่ ำเป็นในท ำงำนทีถู่กรอ้งขอมำ 
View : ปฎบิตังิำนและถูกส่งกลบัไปยงับรำวเซอรเ์พื่อโชวห์น้ำจอ ถ้ำระบบแคชถูกใชง้ำน หน้ำจอ

จะถูกแคชก่อนแลว้จงึค่อยส่งสิง่ทีร่อ้งขอมำเป็นล ำดบัถดัไป 
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1.2.4 วิธีการใช้ Codeigniter Framework กบั PDO 
เขำ้ไปเพิม่ที ่CI_pdo\application\config\database.php 
 

$db['pdo']['hostname'] = 'mysql:host=localhost;dbname=name_db'; 

$db['pdo']['username'] = 'username'; 

$db['pdo']['password'] = 'password'; 

$db['pdo']['database'] = 'name_db'; 

$db['pdo']['dbdriver'] = 'pdo'; 

 
ใหไ้ปวำงไวท้ี ่construct ของ controller ทีต่อ้งกำร 

public function __construct() { 

       parent::__construct(); 

       $this->pdo = $this->load->database('pdo', true); 

   } 

 
ทดสอบ 
public function listdata() { 

        $stmt = $this->pdo->conn_id->query("SELECT * FROM tb_product"); 

        $result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ); 

        print_r($result);    } 

 
1.2.5 การติดตัง้ codeigniter เพ่ือใช้งาน 

1) download Codeigniter version ล่ำสุด เลอืก ทีเ่ป็นปุ่ มเทำ ดำ้นบน จะเป็น version ล่ำสุด  
2) ขยำยไฟลใ์ส่ web root  
3) เปลีย่นชื่อแฟ้ม CodeIgniter_3.x.ป เป็นตำมทีเ่รำต้องกำร ส ำหรบักำรใชเ้ป็นเวบ็จรงิ จะเอำ

เฉพำะ ไฟล์ที่อยู่ในแฟ้ม(folder application, folder system, file index.php)ไปวำงที่ root 
ไดเ้ลย 

4) เปิดหน้ำเวบ็ทดสอบ อยำ่งของผมน้ี จะเปิดดว้ย url http://erp.hrdi.or.th 
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2 การเข้าสู่เวบ็ไซต ์และการ Log in เข้าสู่ระบบ 
กำรเขำ้สู่เวบ็ไซตส์ ำหรบัใชง้ำนระบบนัน้ ผูด้แูลระบบสำมำรถเขำ้เวบ็ไซตโ์ดยใชเ้วบ็บรำวเซอร ์

อำทเิช่น Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Safari เป็นต้น โดย
กำรกรอก URL ส ำหรบัเขำ้ใชง้ำน ดงันี้ 
 
 
 
 ผูด้แูลระบบท ำกำรกรอก URL ทีร่ะบุ ซึง่ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่1 หน้ำจอหลกัส ำหรบั Log in เขำ้สูเ่วบ็ไซต ์

 
 ในกำร Log in เขำ้สู่ระบบ ใหผู้ด้แูลระบบระบุขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1) HRDI ID 
2) Password (รหสัผ่ำน) 

 

 
รปูที ่2 กำรกรอก HRDI ID และรหสัผ่ำน 

 

http://erp.hrdi.or.th 
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 จำกนัน้ กดปุ่ ม  ซึง่ระบบจะตรวจสอบขอ้มลู HRDI ID และรหสัผ่ำน ซึง่ตอ้งตรงกบัฐำนขอ้มลู
ทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้ 

1) กรณทีี ่ HRDI ID และ/หรอืรหสัผ่ำนไมถู่กตอ้ง ระบบจะไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้ใชง้ำน โดยผูด้แูล
ระบบตอ้งกรอกขอ้มลูทีถู่กต้อง และลองใหมอ่กีครัง้ 

2) กรณทีี ่HRDI ID และรหสัผ่ำนถูกตอ้ง ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่3 หน้ำจอหลกัเมื่อเขำ้สูร่ะบบส ำเรจ็ 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอหลกั ซึง่จะมเีมนูใหส้ำมำรถใชง้ำนได ้ดงันี้ 

1) PROJECT  ส ำหรบับรหิำรจดักำรโครงกำร 
2) MONITORING ส ำหรบัก ำกบัและตดิตำม 
3) PROCUREMENT ส ำหรบักำรจดัซือ้/จดัจำ้ง 
4) INVENTORY ส ำหรบัจดักำรครุภณัฑ ์
5) SETTING  ส ำหรบัตัง้ค่ำต่ำงๆ 

 
ทัง้นี้ ผูด้แูลระบบสำมำรถเลอืกเมนูไดอ้กีหนึ่งช่องทำงโดยกำรกดที ่  ในต ำแหน่งมุมบนซำ้ย

ของหน้ำจอ ดงัรปู 
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รปูที ่4 กำรเลอืกเมนูหลกั 

 
หมายเหต ุกำรเขำ้ใชง้ำนแต่ละเมนูจะแตกต่ำงกนั ขึน้อยูก่บัสทิธิข์องผูใ้ช ้

 
3 หน้าหลกัระบบการตัง้ค่า 

หลงัจำกทีผู่ด้แูลระบบเขำ้สู่ระบบแลว้ ใหเ้ลอืกเมนูหลกั “ตัง้ค่ำระบบ” ดงัรปู 

 
รปูที ่5 กำรเลอืกเมนูตัง้ค่ำระบบ 

   
ระบบจะแสดงหน้ำจอหลกัของระบบกำรตัง้ค่ำ ดงัรปู 
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รปูที ่6 หน้ำหลกักำรตัง้ค่ำระบบ 

 
ผูด้แูลระบบสำมำรถพมิพ ์ หรอืส่งออกขอ้มลูกรำฟทีแ่สดงได ้ โดยกำรกดที ่  หนึ่งครัง้ ใน

ต ำแหน่งบนขวำของกรำฟทีต่อ้งกำร ดงัรปู 

 
รปูที ่7 กำรเลอืกเมนูส ำหรบัพมิพห์รอืสง่ออกกรำฟ 

 
 ระบบจะแสดงเมนูส ำหรบัพมิพห์รอืส่งออกขอ้มลู ดงันี้ 
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รปูที ่8 เมนูส ำหรบัพมิพห์รอืสง่ออกกรำฟ 

 
1) Print chart    ส ำหรบัสัง่พมิพก์รำฟออกทำงเครือ่งพมิพ์ 
2) Download PNG image  ส ำหรบัดำวน์โหลดกรำฟในรปูแบบ PNG 
3) Download SVG vector image ส ำหรบัดำวน์โหลดกรำฟในรปูแบบ SVG 

 
4 การก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน 

ผูด้แูลระบบสำมำรถก ำหนดสทิธิก์ำรใชง้ำนได ้ โดยกำรกด  ในต ำแหน่งมุมซำ้ยบนของ
หน้ำจอ จำกนัน้เลอืกเมนู “ก ำหนดสทิธิก์ำรใชง้ำน” ดงัรปู 

 
รปูที ่9 กำรเลอืกเมนูก ำหนดสทิธิก์ำรใชง้ำน 

 
จำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำก ำหนดสทิธิก์ำรใชง้ำน โดยระบบจะแสดงรำยชื่อผูใ้ชง้ำนทัง้หมดใน

ตำรำง ประกอบไปดว้ย ชื่อ-นำมสกุล ส ำนกั/หน่วยงำน ประเภทผูใ้ชง้ำน และปุ่ มเครื่องมอื 

 กำรจดักำรสทิธข์องผูใ้ชง้ำนนัน้ ใหก้ดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรของผูใ้ชง้ำนทีต่อ้งกำร 
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รปูที ่10 จดักำรสทิธิก์ำรใชง้ำน 

 
หลงัจำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงของกำรจดักำรสทิธิก์ำรใชง้ำน โดยผูดู้แลระบบสำมำรถเลอืก

ประเภทของผูใ้ชง้ำนไดจ้ำกเมนูนี้ และยงัสำมำรถก ำหนดสทิธิใ์หเ้ขำ้ใชง้ำนในแต่ละส่วน ซึง่ประกอบไป
ดว้ย 5 ส่วน ดงันี้ 

1) โครงกำรและแผนงำน 
2) ก ำกบัตดิตำม 
3) จดัซือ้ จดัจำ้ง 
4) ครภุณัฑ ์
5) ตัง้ค่ำระบบ 

 
ผูด้แูลระบบสำมำรถก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ใชง้ำน โดยกำรกดท ำเครือ่งหมำย  หำกตอ้งกำรให้

มสีทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึ หรอืกดอกีครัง้  เพื่อยกเลกิกำรใหส้ทิธิใ์นกำรจดักำร  
เมือ่ผูด้แูละระบบก ำหนดสทิธิเ์สรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ส ำหรบับนัทกึรำยกำรทัง้หมด 

 
5 การก าหนดสิทธ์ิกลุ่มผู้ใช้งาน 

ผูด้แูลระบบสำมำรถส ำหนดสทิธิก์ลุ่มผูใ้ชง้ำนได ้ โดยกำรกด  ในต ำแหน่งมุมซำ้ยบนของ
หน้ำจอ จำกนัน้เลอืกเมนู “ก ำหนดสทิธิก์ลุ่มผูใ้ชง้ำน” ดงัรปู 
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รปูที ่11 กำรเขำ้เมนู “ก ำหนดสทิธิก์ลุ่มผูใ้ชง้ำน” 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัก ำหนดสิทธิก์ลุ่มผู้ใช้งำน โดยกำรแสดงรำยกำรกลุ่มผู้ใช้งำน
ทัง้หมด ดงัรปู 

 
รปูที ่12 รำยกำรกลุ่มผูใ้ชง้ำน 

 
 ผูด้แูลระบบสำมำรถจดักำรสทิธิข์องกลุ่มผูใ้ชง้ำนได ้ โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรทีต่อ้งกำร
จดักำร ซึง่ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 
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รปูที ่13 จดักำรสทิธิก์ำรใชง้ำน 

 
ผูด้แูลระบบสำมำรถก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ใชง้ำน โดยกำรกดท ำเครือ่งหมำย  หำกตอ้งกำรให้

มสีทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึ หรอืกดอกีครัง้  เพื่อยกเลกิกำรใหส้ทิธิใ์นกำรจดักำร  
เมือ่ผูด้แูละระบบก ำหนดสทิธิเ์สรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ส ำหรบับนัทกึรำยกำรทัง้หมด 
 

ทัง้นี้ผูด้แูลระบบยงัสำมำรถก ำหนดสทิธิใ์นกำรใชง้ำนใหใ้นระดบัรำยบุคคลได ้โดยกำรกดปุ่ ม  
ทำ้ยรำยกำรทีต่อ้งกำรก ำหนด โดยระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่14 ก ำหนดสทิธิร์ำยบุคคล 

 
ผูด้แูลระบบสำมำรถก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ใชง้ำน โดยกำรกดท ำเครือ่งหมำย  หำกตอ้งกำรให้

มสีทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึ หรอืกดอกีครัง้  เพื่อยกเลกิกำรใหส้ทิธิใ์นกำรจดักำร  



 19 

 

เมือ่ผูด้แูละระบบก ำหนดสทิธิเ์สรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ส ำหรบับนัทกึรำยกำรทัง้หมด 
 
6 การจดัการพื้นท่ีเป้าหมาย 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถจดักำรพื้นที่เป้ำหมำยได้ โดยกำรกดปุ่ ม  จำกนัน้เลอืกเมนู “จดักำร
พืน้ทีเ่ป้ำหมำย” ดงัรปู 

 
รปูที ่15 กำรเขำ้เมนู “จดักำรพืน้ทีเ่ป้ำหมำย” 

 
 ระบบจะแสดงรำยกำรพืน้ทีเ่ป้ำหมำยทัง้หมดทีม่อียูใ่นระบบ ดงัรปู 

 
รปูที ่16 รำยกำรพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 
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6.1 การเพ่ิมประเภทพื้นท่ีเป้าหมาย 
ในกำรเพิม่ประเภทพืน้ทีเ่ป้ำหมำย ใหผู้ด้แูลระบบกดที ่“เพิม่พืน้ที”่ ดงัรปู 

 
รปูที ่17 กำรเพิม่ประเภทพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัใหผู้ด้แูลระบบระบุชื่อประเภทพืน้ที ่ เมือ่ผูด้แูลระบบระบุขอ้มูลเสรจ็
สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” 

 
รปูที ่18 กำรบนัทกึประเภทพืน้ที ่

 
6.2 การเพ่ิมพื้นท่ีเป้าหมาย 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถเพิม่พื้นที่เป้ำหมำยได้ โดยกำรกดที่  ท้ำยรำยกำรของประเภทพื้นที่ที่
ตอ้งกำรเพิม่ ดงัรปู 
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รปูที ่19 กำรเพิม่พืน้ทีเ่ป้ำหมำย 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอใหผู้ดู้แลระบบบนัทกึขอ้มลู ซึง่ประกอบไปดว้ย ชื่อ จงัหวดั อ ำเภอ และ
ต ำบล เมือ่ผูด้แูลระบบระบุขอ้มลูเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่20 กำรบนัทกึขอ้มลูพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 

 
6.3 การแก้ไขประเภทและพื้นท่ีเป้าหมาย 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถแก้ไขประเภทและพื้นที่เป้ำหมำยได้ โดยกำรกดปุ่ ม  ท้ำยรำยกำรที่
ตอ้งกำรแกไ้ข ดงัรปู 
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รปูที ่21 กำรแกไ้ขประเภทและพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 

 
 กรณีที่เป็นกำรแก้ไขประเภทพื้นที่ ระบบจะแสดงหน้ำจอในกำรแก้ไขชื่อประเภท จำกนัน้ให้
ผูด้แูลกดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่22 ระบขุอ้มลูกำรแกไ้ขประเภทพืน้ที ่

 
 กรณีทีเ่ป็นกำรแก้ไขพืน้ทีเ่ป้ำหมำย ระบบจะแสดงหน้ำจอใหร้ะบุ ชื่อ จงัหวดั อ ำเภอ และต ำบล 
เมือ่ผูด้แูลระบบระบุขอ้มลูเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 
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รปูที ่23 ระบขุอ้มลูกำรแกไ้ขพืน้ที ่

 
6.4 การลบประเภทและพื้นท่ีเป้าหมาย 

ผูดู้แลระบบสำมำรถลบประเภทและพืน้ทีเ่ป้ำหมำยได ้โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรทีต่้องกำร
ลบขอ้มลู ดงัรปู 

 
รปูที ่24 กำรลบประเภทและพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 

 
7 การจดัการหน่วยนับเป้าหมาย 

ผูด้แูลระบบสำมำรถจดักำรหน่วยนับเป้ำหมำยได ้โดยกำรกดปุ่ ม  จำกนัน้เลอืกเมนู “จดักำร
หน่วยนับเป้ำหมำย” ดงัรปู 
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รปูที ่25 กำรเลอืกเมนู “จดักำรหน่วยนบัเป้ำหมำย” 

 
ระบบจะแสดงรำยกำรหน่วยนบัเป้ำหมำยทีม่อียูใ่นระบบทัง้หมด ดงัรปู 

 
รปูที ่26 รำยกำรหน่วยนบัเป้ำหมำย 

 
  ระบบแสดงหน้ำแรกของกำรจดักำรเป้ำหมำยหน่วยนับ ประกอบไปดว้ยปุ่ มใชง้ำนต่ำง ไดแ้ก่ 

   ปุ่ มเพิม่ขอ้มลู 

  ปุ่ มลบขอ้มลู 

   ปุ่ มส ำหรบับนัทกึรำยกำรนัน้ๆ (ไมใ่ช่ปุ่ มบนัทกึขอ้มลู) 

 ปุ่ มยอ้นกลบั 
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7.1 การเพ่ิมเป้าหมายหน่วยนับ 

ผูด้แูลระบบกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงช่องส ำหรบักำรเพิม่ขอ้มลูทีต่ำรำงดำ้นล่ำงสุด ดงัรปู 

 
รปูที ่27 กำรเพิม่เป้ำหมำยน่วยนบั 

 

จำกนัน้ใหผู้ด้แูลระบบระบุขอ้มลูทีต่อ้งกำรเพิม่ หลงัจำกนัน้ใหก้ดปุ่ ม  ระบบจะท ำกำร
บนัทกึขอ้มลูและปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 
รปูที ่28 กำรบนัทกึหน่วยนบัเป้ำหมำย 
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7.2 การลบเป้าหมายหน่วยนับ 
หำกผูด้แูลระบบตอ้งกำรลบขอ้มลูเป้ำหมำยหน่วยนบั ใหเ้ลอืกเป้ำหมำยหน่วยนบัทีต่อ้งกำรลบ

ออกจำกระบบ หลงัจำกนัน้ใหก้ดปุ่ ม  ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูนัน้ๆออกจำกหน้ำจอ และกดปุ่ ม 

 เพื่อเป็นกำรยนืยนักำรลบขอ้มลู ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออกจำกระบบและปรบัปรงุขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั 

 
รปูที ่29 กำรลบหน่วยนบั 

 

 หมำยเหตุ หำกผูด้แูลระบบจดักำรทุกอย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไมไ่ดท้ ำกำรกดปุ่ ม  กำร
กระท ำนัน้จะถอืว่ำโมฆะ เพรำะระบบไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูและไมไ่ดป้รบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 
 
8 การจดัการประเภทครภุณัฑ์ 

ผูด้แูลระบบสำมำรถจดักำรประเภทครุภณัฑไ์ด ้ โดยกำรกดปุ่ ม  จำกนัน้เลอืกเมนู “จดักำร
ประเภทครุภณัฑ”์ ดงัรปู 
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รปูที ่30 กำรเลอืกเมนู “จดักำรประเภทครุภณัฑ”์ 

 
 ระบบจะแสดงรำยกำรประเภทครุภณัฑท์ัง้หมดทีม่ ีดงัรปู 

 
รปูที ่31 รำยกำรประเภทครุภณัฑ ์

 
8.1 การเพ่ิมประเภทครภุณัฑ ์

ผูด้แูลระบบสำมำรถเพิม่ประเภทครภุณัฑไ์ด ้โดยกำรกดปุ่ ม “เพิม่ประเภทครภุณัฑ”์ ดงัรปู 
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รปูที ่32 กำรเพิม่ประเภทครุภณัฑ ์

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัใหผู้ด้แูลระบบบนัทกึขอ้มลู โดยระบุ รหสั และชื่อ จำกนัน้กดปุ่ ม 
“บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่33 กำรระบขุอ้มลูประเภทครุภณัฑ ์

 
8.2 การเพ่ิมชนิดครภุณัฑ ์

ผูด้แูลระบบสำมำรถเพิม่ชนิดของครภุณัฑไ์ด ้โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรประเภทครภุณัฑท์ี่
ตอ้งกำรเพิม่ ดงัรปู 
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รปูที ่34 กำรเพิม่ชนิดครุภณัฑ ์

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัใหผู้้ดูแลระบบบนัทกึขอ้มูล ซึ่งประกอบไปด้วย รหสั และชื่อ เมื่อ
ระบุเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่35 กำรระบขุอ้มลูส ำหรบัเพิม่ชนิดครภุณัฑ ์

 
8.3 การแก้ไขประเภทและชนิดครภุณัฑ ์

ผู้ดูแลระบบสำมำรถแก้ไขประเภทและชนิดครุภัณฑ์ได้ โดยกำรกดปุ่ ม  ท้ำยรำยกำรที่
ตอ้งกำรแกไ้ข ดงัรปู 
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รปูที ่36 กำรแกไ้ขประเภทและชนิดครุภณัฑ ์

 
 กรณทีีเ่ป็นกำรแกไ้ขประเภทครภุณัฑ ์ ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัระบุข้อมลู รหสั และชื่อ ซึง่
เมือ่ผูด้แูลระบบระบุขอ้มลูเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่37 ระบขุอ้มลูกำรแกไ้ขส ำหรบัประเภทครภุณัฑ ์

 
 กรณีที่เป็นกำรแก้ไขชนิดครุภณัฑ ์ระบบจะแสดงรำยชื่อประเภทครุภณัฑ ์และช่องส ำหรบัระบุ
ขอ้มลู รหสัและชื่อ ซึง่เมือ่ผูด้แูลระบบระบุขอ้มลูเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 
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รปูที ่38 ระบขุอ้มลูแกไ้ขส ำหรบัชนิดครุภณัฑ ์

 
8.4 การลบครภุณัฑ ์

ผูด้แูลระบบสำมำรถลบรำยกำรครุภณัฑไ์ด ้ โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรทีต่อ้งกำรลบขอ้มลู 
ดงัรปู 

 
รปูที ่39 กำรลบรำยกำรประเภทหรอืชนิดครุภณัฑ ์

 
9 การจดัการประเภทวสัด ุ

ผูด้แูลระบบสำมำรถจดักำรประเภทวสัดุได ้ โดยกำรกดปุ่ ม  จำกนัน้เลอืกเมนู “จดักำร
ประเภทวสัดุ” ดงัรปู 
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รปูที ่40 กำรเลอืกเมนู “จดักำรประเภทวสัด”ุ 

 
 ระบบจะแสดงรำยกำรประเภทวสัดุทัง้หมดทีม่ ีดงัรปู 

 
รปูที ่41 รำยกำรประเภทวสัด ุ

 
9.1 การเพ่ิมประเภทวสัด ุ

ผูด้แูลระบบสำมำรถเพิม่ประเภทวสัดุได ้โดยกำรกดปุ่ ม “เพิม่ประเภทวสัดุ” ดงัรปู 
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รปูที ่42 กำรเพิม่ประเภทวสัด ุ

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัใหผู้ด้แูลระบบบนัทกึขอ้มลู โดยระบุ รหสั และชื่อ จำกนัน้กดปุ่ ม 
“บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่43 กำรระบขุอ้มลูประเภทวสัดุ 

 
9.2 การเพ่ิมชนิดวสัด ุ

ผูด้แูลระบบสำมำรถเพิม่ชนิดของวสัดุได ้ โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรประเภทวสัดุทีต่อ้งกำร
เพิม่ ดงัรปู 
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รปูที ่44 กำรเพิม่ชนิดวสัด ุ

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัใหผู้้ดูแลระบบบนัทกึขอ้มูล ซึ่งประกอบไปด้วย รหสั และชื่อ เมื่อ
ระบุเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่45 กำรระบขุอ้มลูส ำหรบัเพิม่ชนิดวสัดุ 

 
9.3 การแก้ไขประเภทและชนิดวสัด ุ

ผู้ดูแลระบบสำมำรถแก้ไขประเภทและชนิดวสัดุได้ โดยกำรกดปุ่ ม  ท้ำยรำยกำรที่ต้องกำร
แกไ้ข ดงัรปู 
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รปูที ่46 กำรแกไ้ขประเภทและชนิดวสัดุ 

 
 กรณทีีเ่ป็นกำรแกไ้ขประเภทวสัดุ ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัระบุขอ้มลู รหสั และชื่อ ซึง่เมือ่
ผูด้แูลระบบระบุขอ้มลูเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่47 ระบขุอ้มลูกำรแกไ้ขส ำหรบัประเภทวสัดุ 

 
 กรณทีีเ่ป็นกำรแกไ้ขชนิดวสัดุ ระบบจะแสดงรำยชื่อประเภทวสัดุ และช่องส ำหรบัระบุขอ้มลู รหสั
และชื่อ ซึง่เมือ่ผูด้แูลระบบระบุขอ้มลูเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 
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รปูที ่48 ระบขุอ้มลูแกไ้ขส ำหรบัชนิดวสัดุ 

 
9.4 การลบวสัด ุ

ผูด้แูลระบบสำมำรถลบรำยกำรวสัดุได ้โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรทีต่อ้งกำรลบขอ้มลู ดงัรปู 

 
รปูที ่49 กำรลบรำยกำรประเภทหรอืชนิดวสัด ุ

 
10 การจดัการตวัช้ีวดัของสถาบนั 

ผูด้แูลระบบสำมำรถจดักำรตวัชีว้ดัของสถำบนัได ้โดยกำรกดปุ่ ม  จำกนัน้เลอืกเมนู “จดักำร
ตวัชีว้ดัสถำบนั” ดงัรปู 
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รปูที ่50 กำรเลอืกเมนู “จดักำรตวัชีว้ดัสถำบนั” 

 
ระบบแสดงตำรำงขอ้มลูรำยงำนประเภทตวัชีว้ดังบประมำณประจ ำปี ประกอบไปดว้ย ชื่อตวัชีว้ดัด

สถำบนั จ ำนวน หน่วยนบั เครือ่งมอื และปุ่ มส ำหรบัเพิม่ตวัชีว้ดั ดงัรปู 

 
รปูที ่51 รำยกำรตวัชีว้ดั 

 
10.1  การเพ่ิมตวัช้ีวดัสถาบนั 

ผูด้แูลระบบสำมำรถเพิม่ตวัชีว้ดัสถำบนัได ้โดยกำรกดปุ่ ม “เพิม่ตวัชีว้ดั” ดงัรปู 
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รปูที ่52 กำรเพิม่ตวัชีว้ดั 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัระบุขอ้มลู โดยผูด้แูลระบบสำมำรถบนัทกีขอ้มลู ชื่อตวัชีว้ดั จ ำนวน 
และหน่วยนับ จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่53 บนัทกึตวัชีว้ดั 

 
10.2 การแก้ไขตวัช้ีวดัสถาบนั 

ผูด้แูละระบบสำมำรถแกไ้ขตวัชีว้ดัสถำบนัได ้โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรทีต่อ้งกำรแกไ้ข ดงั
รปู 
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รปูที ่54 กำรแกไ้ขตวัชีว้ดั 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัใหผู้ด้แูลระบบระบุขอ้มลู ชื่อตวัชีว้ดั จ ำนวน และหน่วยนบั จำกนัน้
กดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงัรปู 

 
รปูที ่55 ระบขุอ้มลูแกไ้ขตวัชีว้ดั 

 
10.3 การลบตวัช้ีวดัสถาบนั 

ผูด้แูลระบบสำมำรถลบตวัชีว้ดัสถำบนัได ้โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรทีต่อ้งกำรลบขอ้มลู ดงั
รปู 
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รปูที ่56 กำรลบขอ้มลูตวัชีว้ดัสถำบนั 

 
11 การจดัการวิธีการจดัหา 

ผูด้แูลระบบสำมำรถจดักำรวธิกีำรจดัหำได ้ โดยกำรกดปุ่ ม  จำกนัน้เลอืกเมนู “จดักำรวธิกีำร
จดัหำ” ดงัรปู 

 
รปูที ่57 กำรเขำ้เมนู “จดักำรวธิกีำรจดัหำ” 

 
 ระบบจะแสดงรำยกำรวธิกีำรจดัหำทัง้หมด ดงัรปู 
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รปูที ่58 รำยกำรวธิกีำรจดัหำ 

 
11.1 การเพ่ิมประเภทวิธีการจดัหา 

ผูด้แูลระบบสำมำรถเพิม่ประเภทวธิกีำรจดัหำได ้โดยกำรกดปุ่ ม “เพิม่ประเภท” ดงัรปู 

 
รปูที ่59 กำรเพิม่ประเภทวธิกีำรจดัหำ 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัใหผู้ด้แูลระบบระบุขอ้มลู ซึง่ประกอบไปดว้ย ชื่อประเภท และเลอืก
กรรมกำรจดัหำ และ/หรอืกรรมกำรตรวจรบั โดยกำรท ำเครือ่งหมำย  ส ำหรบัเลอืก หรอืกดอกีครัง้  
เพื่อยกเลกิกำรเลอืก จำกนัน้กดปุม “บนัทกึ” ดงัรปู 



 42 

 

 
รปูที ่60 กำรระบขุอ้มลูกำรเพิม่ประเภทวธิกีำรจดัหำ 

 
11.2 การแก้ไขวิธีการจดัหา 

ผูด้แูลระบบสำมำรถแกไ้ขวธิกีำรจดัหำได ้โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรทีต่อ้งกำรแกไ้ข ดงัรปู 

 
รปูที ่61 กำรแกไ้ขวธิกีำรจดัหำ 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัใหผู้ด้แูลระบบระบุขอ้มลู ซึง่ประกอบไปดว้ย ชื่อประเภท และเลอืก
กรรมกำรจดัหำ และ/หรอืกรรมกำรตรวจรบั โดยกำรท ำเครือ่งหมำย  ส ำหรบัเลอืก หรอืกดอกีครัง้  
เพื่อยกเลกิกำรเลอืก จำกนัน้กดปุม “บนัทกึ” ดงัรปู 
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รปูที ่62 กำรระบขุอ้มลูกำรแกไ้ขวธิกีำรจดัหำ 

 
11.3 การลบวิธีการจดัหา 

ผูด้แูลระบบสำมำรถลบวธิกีำรจดัหำได ้โดยกำรกดปุ่ ม  ทำ้ยรำยกำรทีต่อ้งกำรลบ ดงัรปู 

 
รปูที ่63 กำรลบวธิกีำรจดัหำ 

 
 หมำยเหตุ หำกปุ่ ม  ไมส่ำมำรถท ำงำนได ้นัน่หมำยถงึว่ำ วธิกีำรจดัหำนัน้ถูกก ำหนดใหเ้ป็นค่ำ
มำตรฐำน และไมส่ำมำรถลบได ้
 
12 การออกจากระบบ 

ในกำรออกจำกระบบ ใหผู้ใ้ชง้ำนกดทีช่ื่อผูใ้ชง้ำน ในต ำแหน่งมุมขวำบนของหน้ำจอ และกดเลอืก 
“Log out” ดงัรปู 
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รปูที ่64 กำรออกจำกระบบ 

 
 หำกออกจำกระบบไดเ้สรจ็สมบรูณ์ ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่65 หน้ำจอหลงัจำกออกจำกระบบไดเ้สรจ็สมบรูณ์ 

 


