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บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

เป็นระบบที�นําข้อมลูในระดบัปฏิบตัิการที�เกี�ยวข้อง มาจดัทําให้อยูใ่นรูปแบบที�เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารงานเงินทนุ

หมนุเวยีนคา่เครื�องจกัรกลของกรมทางหลวง ได้แก่ สามารถนาํเสนอรายงานข้อมลูรายได้ คา่ใช้จ่าย การใช้งานเครื�องจกัรกล 

งบประมาณในภาพรวม และข้อมลูเชิงเปรียบเทยีบในด้านตา่งๆ ทั �งยงัสามารถประมาณการรายได้ คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า เพื�อชว่ย

สนบัสนนุการตดัสนิใจของผู้บริหาร มีการตั �งเป้าหมายของการบริหารที�ชดัเจน 

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ ๆ ไป 
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2 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 

 
การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรม 

1. เปิด Internet Explorer Browser แล้วระบ ุURL ลงในช่อง Address เพื�อเข้าสูร่ะบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 2.1  

 

2. ระบรุหสัผู้ใช้ 

3. ระบรุหสัผา่น 

4. คลกิปุ่ ม ลงชื�อเข้าใช้งาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 2.2  

 

ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
มีเมนกูารทํางาน ดงันี � 

1. Home 

1.1 เปลี�ยนรหสัผา่น 

1.2 ออกจากระบบ 

2. รายงาน 
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คลกิ รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  
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การออกจากระบบ 
1. คลกิที� Home คลกิเมน ูออกจากระบบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 2.4  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการยืนยนัการออกจากระบบ 

 

การเปลี�ยนรหัสผ่าน 
1. คลกิที� Home คลกิเมน ูเปลี�ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.5  

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูรหสัผา่น 

 

หมายเหตุ 
1. กรณีระบชืุ�อผู้ใช้ระบบและรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.6  
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2. กรณีระบขุ้อมลูยืนยนัรหสัผา่นและยืนยนัรหสัผา่นใหม ่ไมต่รงกนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 
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3 
รายงาน 
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บทที� 03 : รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการออกรายงานข้อมลูระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร จากเมน ูBar คลกิปุ่ ม รายงาน จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.1  
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สามารถแสดงรายงานตามกลุม่ ได้ดงันี � 

- รายงานภาพรวม เปรียบเทยีบแตล่ะช่วงเวลา 

- รายงานภาพรวม ทั �งปีงบประมาณแยกตามเดือน 

- รายงานสะสมและเฉลี�ยข้อมลู ตลอดอายกุารใช้งาน 

- รายงานเงินงบประมาณ 

- รายงานแสดงจํานวนเครื�องจกัรกล 

- รายงานการขายทอดตลาด 

- รายงานอื�นๆ 

 

รายงานภาพรวม เปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา 

สามารถจดัทาํรายงานข้อมลูได้ดงันี � 

1. รายงานรายได้คา่เชา่ในภาพรวม ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.2  
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2. รายงานคา่ใช้จ่ายในภาพรวม ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.3  

 

3. รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในภาพรวม ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่น Web Report 
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4. รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ในภาพรวม ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.5  

 

5. รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ในภาพรวม ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่น Web Report 
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6. รายงานอตัราเชา่/ใช้ ในภาพรวม ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.7  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่น Web Report 
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รายงานภาพรวม ทั �งปีงบประมาณแยกตามเดือน 

สามารถจดัทาํรายงานข้อมลูได้ดงันี � 

1. รายงานรายได้คา่เชา่ คา่ใช้จ่าย ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.8  

 

2. รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงาน 

ดงัรูป 

 
รูปที� 3.9  
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3. รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงาน

ดงัรูป 

 
รูปที� 3.10  

 

4. รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.11  

 

5. รายงานอตัราเชา่/ใช้ ทั �งปีงบประมาณ แยกตามเดือน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.12  

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่น Web Report 
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รายงานสะสมและเฉลี�ยข้อมูล ตลอดอายุการใช้งาน 

สามารถจดัทาํรายงานข้อมลูได้ดงันี � 

1. รายงานรายได้คา่เชา่และคา่ใช้จา่ยสะสม ตลอดอายกุารใช้งาน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.13  

 

2. รายงานการใช้ประโยชน์ (Utilization) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.14  

 

3. รายงานความพร้อมใช้งาน (Availability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.15  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่น Web Report 
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4. รายงานความนา่เชื�อถือ (Reliability) เฉลี�ยตลอดอายกุารใช้งาน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.16  

 

5. รายงานอตัราเชา่/ใช้ เฉลี�ย ตลอดอายกุารใช้งาน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.17  

 

รายงานเงนิงบประมาณ 

สามารถจดัทาํรายงานข้อมลูได้ดงันี � 

1. รายงานเงินงบประมาณในภาพรวม ประจําปีงบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.18  



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่น Web Report 
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รายงานแสดงจาํนวนเครื�องจกัรกล 

สามารถจดัทาํรายงานข้อมลูได้ดงันี � 

1. รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกลที�พร้อมให้เช่าแยกตามสภาพเครื�องจกัรกล ระบบแสดงเงื�อนไขการออก

รายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.19  

 

2. รายงานรายการและจํานวนเครื�องจกัรกล แยกตามอายเุครื�องจกัรกล ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.20  

 

3. รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล  แยกตามกลุม่เครื�องจกัรกลและอายเุครื�องจกัรกล ระบบแสดงเงื�อนไขการออก

รายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.21  
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4. รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกลเปรียบเทียบกบัชดุเครื�องจกัรกลพื �นฐาน ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงั

รูป 

 
รูปที� 3.22  

 

5. รายงานสรุปจํานวนเครื�องจกัรกล(ทั �งหมดและที�จําหนา่ยแล้ว) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.23  
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รายงานการขายทอดตลาด 

สามารถจดัทาํรายงานข้อมลูได้ดงันี � 

1. รายงานผลการขายทอดตลาดเครื�องจกัรกลที�ได้รับการอนมุตัิแล้ว ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.24  

 

2. รายงานสถิติการขายทอดตลาดเครื�องจกัรกล (โดยเฉลี�ย) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.25  

 

รายงานอื�นๆ 

สามารถจดัทาํรายงานข้อมลูได้ดงันี � 

1. รายงานรายได้คา่เชา่ แยกตามผู้เช่า ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.26  
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2. รายงานคา่ใช้จ่าย แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.27  

3. รายงานรายได้และรายจ่ายสะสม ในปีงบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.28  

 

4. รายงานแสดงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากเครื�องจกัรกล ตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เช่า (คิดจากพื �นฐานวนั

มาตรฐาน) ระบบแสดงเงื�อนไขการออกรายงานดงัรูป 

 
รูปที� 3.29  
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การเรียกดูรายงาน 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขการออกรายงานที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.30  
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4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร  

5. คลกิปุ่ ม  เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 3.31  

4. คลกิปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 3.32  
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5. คลกิปุ่ ม  Printer Name กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมลูเครื�องพมิพ์ที�ใช้พมิพ์รายงาน 

6. ที� Print range คลกิ  All หรือ Pages from หน้า to หน้า (ระบจํุานวนหน้า) เพื�อเลอืกหน้าที�ต้องการพิมพ์รายงาน 

7. ที� Copies ระบจํุานวนสาํเนา ช่อง Number of copies 

8. คลกิปุ่ ม OK เพื�อพิมพ์รายการออกทางเครื�องพมิพ์ที�กําหนด 

9. คลกิปุ่ ม Cancel เพื�อยกเลกิการพิมพ์รายงานออกทางเครื�องพิมพ์ 

 
การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel  

1. คลกิปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอเพื�อแสดงชื�อไฟล์ที�จะบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ โดยปกตคิือ MISR2XX.xls 

2. คลกิปุ่ ม Open เพื�อแสดงข้อมลูไฟล์จากการดาวน์โหลด หรือคลกิปุ่ ม Save เพื�อบนัทกึข้อมลูลงไฟล ์ระบบแสดงชื�อ

ไฟล์ในช่อง File name โดยปกตคิือ MISR2XX.xls ผู้ใช้สามารถตั �งชื�อใหมไ่ด้ตามต้องการ  

3. หลงัจากระบทุี�ตั �งไฟล์ และ ชื�อไฟล์เรียบร้อยแล้วคลกิปุ่ ม Save 

 

การบันทึกข้อมูลลงไฟล์  PDF  

1. คลกิปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอเพื�อแสดงชื�อไฟล์ที�จะบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ โดยปกตคิือ MISR2XX.pdf 

2. คลกิปุ่ ม Open เพื�อแสดงข้อมลูไฟล์จากการดาวน์โหลด หรือคลกิปุ่ ม Save เพื�อบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ ระบบแสดงชื�อ

ไฟล์ในช่อง File name โดยปกตคิือ MISR2XX.pdf ผู้ใช้สามารถตั �งชื�อใหมไ่ด้ตามต้องการ 

3. หลงัจากระบทุี�ตั �งไฟล์ และ ชื�อไฟล์เรียบร้อยแล้วคลกิปุ่ ม Save 

 

การบันทึกข้อมูลลงไฟล์  Word 

1. คลกิปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอเพื�อแสดงชื�อไฟล์ที�จะบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ โดยปกตคิือ MISR2XX.doc 

2. คลกิปุ่ ม Open เพื�อแสดงข้อมลูไฟล์จากการดาวน์โหลด หรือคลกิปุ่ ม Save เพื�อบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ ระบบแสดงชื�อ

ไฟล์ในช่อง File name โดยปกตคิือ MISR2XX.doc ผู้ใช้สามารถตั �งชื�อใหมไ่ด้ตามต้องการ 

3. หลงัจากระบทุี�ตั �งไฟล์ และ ชื�อไฟล์เรียบร้อยแล้วคลกิปุ่ ม Save 
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หมายเหตุ 

1. ค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลปัจจบุนั คลกิ  ที�ช่อง ศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.33  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

 ชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม   ที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม เริ�มใหม่ กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาข้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล คลกิ  ที�ช่อง รหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.34  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัเครื�องจกัรกล 

 ชื�อเครื�องจกัรกล 

 ชื�อเครื�องจกัรกลเป็นภาษาองักฤษ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม   ที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม เริ�มใหม่ กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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3. ค้นหาข้อมลูกลุม่เครื�องจกัรกล คลกิ  ที�ช่อง กลุม่เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.35  

 

- คลกิเลอืกการเรียงข้อมลู 

- เลอืกรายการที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม   ที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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4. ค้นหาข้อมลูหมายเลขรหสักรม คลกิ  ที�ช่อง หมายเลขเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.36  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัเครื�องจกัรกล 

 รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

 รหสัสมรรถนะ 

 Running Number 

 ปี ค.ศ. 

 หมายเลขทะเบียน 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม  ที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม เริ�มใหม่ กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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