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1 
บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน เป็น ระบบที�ใช้สาํหรับจดัการในเรื�องความปลอดภยัของข้อมลู โดยหน้าที�หลกัของ

ระบบจดัการสทิธิ�การใช้งาน จะกําหนดให้ผู้ที�เป็น  Admin เป็นผู้มีสทิธิ�เต็ม ซึ�งมีหน้าที�ในกําหนดความสามารถในการใช้งาน

ของแตล่ะระบบ และสทิธิ�ในการใช้งานแตล่ะกลุม่งานยอ่ย โดยผู้ที�เป็นเจ้าหน้าที� Admin จะพิจารณาสทิธิ�การใช้งานตามหน้าที�

งานของผู้ใช้  

 

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ๆ ไป 
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2 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 
 

การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที� Start > Program > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล > ระบบจดัการสทิธิ� > โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

2. หรือ ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน                    เพื�อเข้าสูร่ะบบจดัการสทิธิ�การใช้งาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

 
รูปที� 2.1 

 

3. ระบ ุชื�อผู้ใช้  

4. ระบ ุรหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ เพื�อเข้าสูโ่ปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  
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รูปที� 2.2 

 

ส่วนงานต่าง ๆ  
1. จดัการระบบงาน 

2. จดัการ Object 

3. จดัการกลุม่ผู้ใช้ และสทิธิ� 

4. จดัการสทิธิ�ผู้ใช้ 

5. อนมุตัิการใช้งานเครื�องลกูขา่ย 

6. จดัการ Version เครื�องลกูขา่ย 

7. รายงาน 

รายละเอียดตา่ง ๆ จะกลา่วถึงในบทตอ่ ๆ ไป 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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การออกจากโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถออกจากโปรแกรมได้ ดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม ออกจากโปรแกรม  หรือเครื�องหมาย  ที�มมุขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.3 

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการออกจากระบบ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการออกจากระบบ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีใสชื่�อผู้ใช้ระบบ และรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.4 

 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

3 
จดัการกลุ่มผู้ใช้และสทิธิ� 
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บทที� 3 : จัดการกลุ่มผู้ใช้และสิทธิ� 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการกําหนดกลุม่ให้กบัผู้ใช้ และกําหนดสทิธิ�ให้กบักลุม่ โดยคลกิปุ่ ม จดัการกลุ่มผู้ใช้และสิทธิ�  

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.1 

 

การเพิ�ม Group 

1. ระบชืุ�อระบบงาน แล้ว Enter หรือคลกิ  ชื�อระบบงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  
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รูปที� 3.2 

 

2. เลอืกระบบงาน และคลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  ระบบแสดงชื�อกลุม่ผู้ใช้ และรายละเอยีดสทิธิ� 

 
รูปที� 3.3 
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3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม เพื�อเพิ�มกลุม่ผู้ใช้ 

4. ระบรุายละเอียดกลุม่ผู้ใช้   

- ข้อมลูผู้สร้าง ,วนัที�สร้าง ,ผู้แก้ไข และวนัที�แก้ไข ระบบแสดงให้อตัโนมตัิ หลงัการบนัทกึ 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  ระบบแสดง ชื�อกลุม่ผู้ใช้ที�ช่องรายละเอียด ชื�อกลุม่ผู้ใช้  และด้านขวามือ ระบบ

แสดงตารางสทิธิ� การใช้งานของกลุม่ เป็นช่องวา่ง เพื�อกําหนดสทิธิ� 

 
รูปที� 3.4 

 

6. กําหนดสทิธิ�ให้กบักลุม่ โดยคลกิที�ช่องสี�เหลี�ยมหน้า Object หรือ Service ในตารางสทิธิ�การใช้งานของกลุม่ 

7. คลกิปุ่ ม จัดเก็บ เพื�อบนัทกึสทิธิ�การใช้งานของกลุม่ผู้ใช้ 

8. คลกิปุ่ ม หน้าหลัก ออกจากหน้าจอจดัการกลุม่ผู้ใช้และสทิธิ� 

 

แก้ไข Group  

1. ระบชืุ�อระบบงาน แล้ว Enter หรือ คลกิ  ชื�อระบบงาน เพื�อค้นหาระบบงาน 

2. เลอืกชื�อกลุม่ผู้ใช้  ที�ต้องการแก้ไข ในช่องรายละเอยีด ชื�อกลุม่ผู้ใช้ 

3. คลกิที�ปุ่ ม แก้ไข 

4. แก้ไข รายละเอียดตา่ง ๆ สามารถแก้ไขได้เฉพาะชื�อกลุม่ผู้ใช้ และ หมายเหต ุ

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบเปลี�ยนแปลง ชื�อกลุม่ผู้ใช้ และหมายเหต ุ



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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ลบ Group 

1. ระบชืุ�อระบบงาน แล้ว Enter หรือ คลกิ  ชื�อระบบงาน เพื�อค้นหาระบบงาน 

2. เลอืกชื�อกลุม่ผู้ใช้  ที�ต้องการ ในชอ่งรายละเอียด ชื�อกลุม่ผู้ใช้ 

3. คลกิที�ปุ่ ม ลบ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบกลุม่ผู้ใช้ออกจากช่องรายละเอียด ชื�อกลุม่ผู้ใช้ 

5. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการลบ 

 

รายชื�อผู้ใช้ 

1. ระบชืุ�อระบบงาน แล้ว Enter หรือ คลกิปุ่ มท้ายช่องชื�อระบบงาน เพื�อเลอืกระบบงาน 

2. เลอืกชื�อกลุม่ผู้ใช้  ที�ต้องการ ในชอ่งรายละเอียด ชื�อกลุม่ผู้ใช้ 

3. คลกิปุ่ ม รายชื�อผู้ใช้ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 3.5 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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4. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป เพื�อทําการเพิ�มผู้ใช้เข้ากลุม่ 

  
รูปที� 3.6 

 

5. ระบเุงื�อนไขการค้นหา คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

 
รูปที� 3.7 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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6. คลกิเลอืกรายการในช่องสี�เหลี�ยมที�ช่องเลอืก 

- ถ้าต้องการเลอืกทั �งหมด ให้คลกิปุ่ ม เลือกทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบจดัเก็บผู้ใช้เข้ากลุม่ที�เลอืกไว้ 

7. กรณีต้องการดงึผู้ใช้ออกจากกลุม่ จากหน้าจอ ระบบจดัการสทิธิ�การใช้งาน-จดัการกลุม่ผู้ใช้และสทิธ์ คลกิปุ่ ม ดึงออก 

ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 3.8 

 

- คลกิเลอืกรายการในช่องสี�เหลี�ยมที�ช่องเลอืก 

- ถ้าต้องการเลอืกทั �งหมด ให้คลกิปุ่ ม เลือกทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบผู้ใช้ออกจากกลุม่ 

8. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการค้นหา คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข 

9. คลกิปุ่ ม ออก ออกจากหน้าจอรายชื�อผู้ใช้ 

 

หมายเหต ุ

- ทกุ Application จะมี Group ที�เหมือนกนัทกุ Application คือ  

i. APPLICATION ADMIN เป็นกลุม่ที�เป็น Admin ของ Application นั �น สามารถเข้าโปรแกรมจดัการ

สทิธิ� เพื�อทําการ เพิ�ม / ลบ กลุม่, กําหนดสทิธิ�การใช้งาน, เพิ�ม / ลบ ผู้ใช้ภายในกลุม่ได้ 

ii. APPLICATION USER เป็นกลุม่ Default ของกลุม่ผู้ใช้ของแตล่ะ Application 

- กรณีมีการกําหนดผู้ใช้ในหลายกลุม่ผู้ใช้ ระบบจะทาํการ Union สทิธิ�การใช้มารวมกนั 

- กรณีที�ผู้ ใช้ใดที�มกีารกําหนดสทิธิ�ของผู้ใช้ โปรแกรมตา่งๆ จะยดึถือสทิธิ�ระดบัผู้ใช้เป็นลาํดบัแรกกอ่น แล้วจึงมาดู

สทิธิ�ระดบักลุม่ 

 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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4 
จดัการสทิธิ�ผู้ใช้ 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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บทที� 4 : จัดการสิทธิ� ผู้ใช้ 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการจดัการสทิธิ�ให้กบัผู้ใช้  โดยคลกิปุ่ ม จัดการสิทธิ� ผู้ใช้ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 4.1 

 

จัดการสทิธิ� ผู้ใช้ 

1. ระบชืุ�อระบบงาน แล้ว Enter หรือ คลกิ  ชื�อระบบงาน จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 4.2 

 

2. เลอืกระบบงาน และคลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป ระบบแสดงชื�อระบบงานที�เลอืก 

 
รูปที� 4.3 

 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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3. คลกิ  ชื�อผู้ใช้ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป แสดงตาราง User List เพื�อให้ผู้ใช้กําหนดเงื�อนไขในการเลอืกผู้ใช้ที�ต้องการ

กําหนดสทิธิ� 

 
รูปที� 4.4 

 

4. เลอืกผู้ใช้ แล้วคลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป แสดงชื�อผู้ใช้ และกลุม่ผู้ใช้ที�ได้กําหนดไว้ใน จดัการกลุม่ผู้ใช้และ

สทิธิ� 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 4.5 

 

5. กําหนดสทิธิ�ผู้ใช้ใน Tab ผู้ใช้ โดยคลกิเครื�องหมายถกูที�ช่องสี�เหลี�ยมด้านหน้าชื�อ Object และ Service (ดคูําอธิบาย 

Tab ตา่ง ๆ ที�หมายเหต)ุ 

6. คลกิปุ่ ม ปรับปรุง เพื�อบนัทกึการจดัการสทิธิ�ผู้ใช้ 

7. คลกิหน้าจอปุ่ ม หน้าหลัก กลบัสูห่น้าเมน ู

 

หมายเหตุ 

1. Tab  ผู้ใช้ : แสดง Object และ Service ของระบบ เพื�อกําหนดการเปลี�ยนแปลงสทิธิ�ให้กบัผู้ใช้ 

2. Tab  กลุม่ที�เลอืก : แสดงสทิธิ�การใช้งานตามกลุม่ผู้ใช้ที�กําหนดใน จดัการผู้ใช้และสทิธิ�  

3. Tab  กลุม่ทั �งหมด : แสดงสทิธิ�การใช้งานของผู้ใช้ทั �งหมด ทกุกลุม่ที�ผู้ ใช้สงักดัอยู ่

4. Tab สรุป : แสดงสทิธิ�การทาํงานที�ผู้ ใช้มีสทิธิ� หลงัจากที�มกํีาหนดการเปลี�ยนแปลงจาก Tab ผู้ใช้แล้ว 

5. กรณีที�ผู้ ใช้ใดที�มกีารกําหนดสทิธิ�ของผู้ใช้ โปรแกรมตา่งๆ จะยดึถือสทิธิ�ระดบัผู้ใช้เป็นลาํดบัแรกกอ่น แล้วจึงมาดสูทิธิ�

ระดบักลุม่ 

 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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5 
อนุมัตกิารใช้งานเครื�องลูกข่าย 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 5-2 
 

บทที� 5 : อนุมัตกิารใช้งานเครื�องลูกข่าย 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการจดัการสทิธิ�ให้กบัผู้ใช้  โดยคลกิปุ่ ม อนุมตัิการใช้งานเครื�องลูกข่าย จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 5.1 

 

อนุมตัิการใช้งานเครื�องลูกข่าย 

1. ระบเุงื�อนไขหนว่ยงาน ,ถงึ แล้ว Enter หรือ คลกิ  หนว่ยงาน ,ถงึ ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ระบเุงื�อนไขรหสัหนว่ยงาน แล้วคลกิปุ่ ม ค้นหา เลอืกหนว่ยงาน 

 
รูปที� 5.2 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.3 

4. คลกิปุ่ ม  ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป โปรแกรมแสดงผลรายการค้นหา 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 5.4 

 

5. เลอืกรายการเครื�องลกูขา่ยที� อนมุตัิ แล้ว คลกิปุ่ ม อนุมตัิ  ถ้าไมอ่นมุตั ิคลกิปุ่ ม ไม่อนุมัต ิ

6. คลกิหน้าจอปุ่ ม หน้าหลัก กลบัสูห่น้าเมน ู
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บทที� 6 : รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้แสดงรายงานของระบบจดัการสทิธิ�การใช้งาน  เมื�อคลกิเลอืกจาก หน้าจอหลกั รายงาน  

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.1 

 

ระบบมีรายงานดังนี�   
1. รายงานสทิธิ�การใช้งานระดบักลุม่ 

- ระบชืุ�อระบบงาน 

- ระบชืุ�อกลุม่ผู้ใช้ 

2. รายงานรายชื�อผู้ใช้ในกลุม่ 

- ระบชืุ�อระบบงาน 

- ระบชืุ�อกลุม่ผู้ใช้ 

- ระบหุนว่ยงาน จาก-ถึง 

- ระบสุถานะ การใช้งานของผู้ใช้ 
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3. รายงานสทิธิ�การใช้งานระดบัผู้ใช้ 

- ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขรายงานได้จาก 

- ระบชืุ�อระบบงาน 

- ระบผุู้ใช้ 

 

วิธีการเรียกดูรายงาน 

1. เลอืกรายงานที�ต้องการเรียกด ู

2. ระบเุงื�อนไขเรียกดรูายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.2 

 

4. กรณีต้องการพิมพ์รายงานออกจากระบบ คลกิ  (ดวูิธีการใช้งานจากการสั�งพิมพ์เอกสาร) 

5. กรณีต้องการออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ คลกิปุ่ ม เลือกใหม่  

6. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลูเป็น File ข้อมลู คลกิเลอืก  Export to File  

7. กรณีต้องการเปลี�ยน path เก็บข้อมลูสามารถพมิพ์ path ที�ช่องข้อมลูชื�อไฟล์ได้เลย 
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การสั�งพิมพ์เอกสารออกจากระบบงาน 
1. กรณีที�ผู้ ใช้ระบบคลกิปุ่ ม ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

 

 
รูปที� 6.3 

 

จากหน้าจอมีวิธีการใช้งานดงันี � 

- หมายเลข 1 และ 2 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปที�หน้าแรกสดุ และหน้าสดุท้าย 

- หมายเลข 3 และ 4 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปข้างหน้าและข้างหลงัไปที�ละ 1 หน้า  

- หมายเลข 5 เป็นช่องแสดงหมายเลขแผน่งานวา่อยูท่ี�แผน่งานที�เทา่ไหร่จากแผน่งานทั �งหมดเทา่ไหร่ 

- หมายเลข 6 และ 7 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้แวน่ตาขยาย 

- หมายเลข 8 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้เปอร์เซ็นต์ 

- หมายเลข 9 เป็นการสั�งพิมพ์รายงานในรายการปัจจบุนั 

3 4 

1 2 5 

6 

7 

8 

9 
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2. กรณีที�ผู้ ใช้ต้องการพิมพ์รายงานที�เลอืกไว้ โดยคลกิปุ่ ม หมายเลข 9 ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.4 

 

- จากหน้าจอ ผู้ใช้สามารถเลอืกคลกิการพิมพ์แผน่งานได้ตามจํานวนที�ต้องการได้ โดยเลอืกคลกิวงกลมหน้า

รายการที�เป็นหน้าทั �งหมด , หน้าที� 1 หรือกําหนดจากหน้า ถึงหน้าที�เทา่ไหร่ 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบพิมพ์รายงานออกจากระบบ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์รายงาน 

- คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.5 

 

- จากหน้าจอผู้ใช้สามารถเลอืกเครื�องพิมพ์ที�ต้องการ จากปุ่ มแสดงรายการ คลกิปุ่ ม OK ระบบพิมพ์รายงานออก

จากเครื�องพมิพ์ คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์ 
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จดัการชื�อระบบ 
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ภาคผนวก ก : จัดการชื�อระบบ 

 

จัดการชื�อระบบ 
เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูชื�อระบบงานที�มีการใช้งาน โดยคลกิปุ่ ม จัดการระบบ ที�หน้าจอเมน ู 

จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

มีวิธีการใช้งาน ดงันี � 

การเพิ�มชื�อระบบงาน 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบรุายละเอียดตา่ง ๆ  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

4. กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 
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การแก้ไขชื�อระบบงาน 

1. เลอืกรายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขรายละเอยีดตา่ง ๆ  

4. คลกิปุ่ ม ตกลง  ระบบแก้ไขรายการที�ช่องแสดงรายการ 

5. กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

การลบชื�อระบบงาน 

1. เลอืกรายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  ระบบลบรายการออกจากช่องแสดงรายการ 

4. กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

การจัดการ Version ของระบบงาน 

1. เลอืกระบบงานที�ต้องการ จากรูปที� 1 

2. คลกิปุ่ ม Version จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 2 

3. ช่องข้อความประกาศ  ใช้เมื�อต้องการประกาศข้อความให้กบัผู้ใช้ระบบทราบข้อมลูขา่วสาร มีวธีิการดงันี � 
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- ใสข้่อความที�ต้องการที�ช่องข้อความประกาศ 

- กําหนดวนัที�เริ�มต้นประกาศ จนถงึวนัที�สิ �นสดุการแสดงข้อความ 

- คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

4. ช่องข้อความกรณี ไมอ่นญุาตใช้งาน ใช้เมื�อต้องการแสดงข้อความแจ้งไมอ่นญุาตให้ใช้งาน version งานเกา่มวีิธีการ

ดงันี � 

- ใสข้่อความที�ต้องการที�ช่องข้อความประกาศ 

- ใส ่version งานปัจจบุนัที�ใช้งานอยู ่

 

5. ช่อง Version เกา่ที�อนญุาตใช้งาน  ใช้เมื�อต้องการให้ผู้ใช้ระบบสามารถใช้งานระบบงาน version เก่าได้ ตามที�ได้

กําหนดคา่ไว้  

5.1 กรณีเพิ�มข้อมลู มีวิธีดงันี � 

5.1.1 คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

5.1.2 ใส ่version ระบบงานที�อนญุาตให้ใช้งาน 

5.1.3 ใสข้่อความแจ้งเตือน 

5.1.4 คลกิปุ่ ม ตกลง  ระบบแสดงข้อมลูที�เพิ�มในช่องแสดงข้อมลู 

5.1.5 กรณีต้องการยกเลกิการกําหนดคา่ คลกิปุ่ ม ยกเลิก  

5.2 กรณีแก้ไขข้อมลู 

5.2.1 เลอืกรายละเอียดข้อมลูที�ต้องการแก้ไข ที�ช่องแสดงข้อมลู 

5.2.2 คลกิปุ่ ม แก้ไข เพื�อแก้ไขรายละเอียดข้อมลู 

5.2.3 คลกิปุ่ ม ตกลง  

5.2.4 กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ   

5.3 กรณีลบข้อมลู 

5.3.1 เลอืกรายละเอียดข้อมลูที�ต้องการลบ ที�ช่องแสดงข้อมลู 

5.3.2 คลกิปุ่ ม ลบ  

5.3.3 คลกิปุ่ ม ตกลง 

5.3.4 กรณีต้องการยกเลกิการลบข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลิก  
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หมายเหตุ 

1. กรณีลบข้อมลูที�มีการนาํไปใช้งานแล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4 
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ภาคผนวก ข 
จดัการ Object 
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ภาคผนวก ข. จัดการ Object   
 

จัดการ Object 
เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลู Object ให้กบัระบบ โดยคลกิปุ่ ม จัดการ Object จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูปที� 1 

 
รูปที� 1 

 

มีวิธีการใช้งาน ดงันี � 

การเพิ�ม Object และ Service 

1. ระบชืุ�อระบบงาน แล้ว Enter หรือ คลกิ  ชื�อระบบงาน จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 2 

 

2. จากหน้าจอ เลอืกชื�อระบบ และคลกิปุ่ ม ตกลง 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จากช่องรายละเอียด Object 

4. ระบรุายละเอียด Object ที�ต้องการให้มใีนระบบ 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  ชื�อ Object จะแสดงในชอ่ง Object&Service ที�ด้านซ้ายมือ 

- กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3 

 

6. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จากช่องรายละเอียด Service 

7. ระบรุายละเอียด Service ที�ต้องการให้มีใน Object 

8. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  ชื�อ Service จะแสดงในช่อง Object&Service ที�ด้านซ้ายมือ 

- กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

การแก้ไข Object และ Service 

1. คลกิเลอืกชื�อ Object หรือ Service ที�ต้องการ 

2. กรณีที�เป็น Object ให้คลกิปุ่ ม แก้ไข ที�ช่องรายละเอียด Object  

- กรณีที�เป็น Service ให้คลกิปุ่ ม แก้ไข ที�ช่องรายละเอียด Service  

3. แก้ไขข้อมลูตา่ง ๆ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง  

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 4 

 

การลบ Object และ Service 

1. คลกิเลอืกชื�อ Object หรือ Service ที�ต้องการ 

2. กรณีที�เป็น Object ให้คลกิปุ่ ม ลบ ที�ช่องรายละเอียด Object 

- กรณีที�เป็น Service ให้คลกิปุ่ ม ลบ ที�ช่องรายละเอียด Service 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบลบ Object หรือ Service ออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

หมายเหตุ 

1. Object : เป็นข้อมลูที�สร้างเพื�อใช้เป็นหน้าจอในการเพิ�ม Service  

2. Service : เป็นข้อมลูที�อยูภ่ายใต้ Object เพื�อชว่ยเพิ�มความสามารถให้ Object สามารถทาํงานได้ 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ภาคผนวก ค 

จดัการ Version เครื�องลูกข่าย 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ภาคผนวก ค. จดัการ Version เครื�องลูกข่าย 

 

จัดการ Version เครื�องลูกข่าย 
เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลู Version ของระบบงานที�ใช้อยูบ่นเครื�องลกูขา่ย ภายในกรมทางหลวง โดยคลกิปุ่ ม 

จัดการ Version เครื�องลกูข่าย จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

มีวิธีการใช้งานดงันี � 

การค้นหาข้อมูล Version ระบบงานที�ใช้บนเครื�องลูกข่าย 

1. ระบขุ้อมลู รหสัระบบงาน หรือ รหสัหนว่ยงาน 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา  

3. ระบบจะแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

 

การเพิ�มข้อมูล Version ระบบงานที�ใช้บนเครื�องลกูข่าย 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบรุายละเอียดตา่ง ๆ  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

การแก้ไขข้อมูล Version ระบบงานที�ใช้บนเครื�องลูกข่าย 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 
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1. เลอืกรายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขรายละเอยีดตา่ง ๆ  

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแก้ไขรายการที�ช่องแสดงรายการ 

5. กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

การลบข้อมลู Version ระบบงานที�ใช้บนเครื�องลกูข่าย 

1. เลอืกรายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  ระบบลบรายการออกจากช่องแสดงรายการ 

4. กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

การเพิ�มข้อมูล Version ระบบงานที�ใช้บนเครื�องลกูข่ายจาก Log 

1. ระบขุ้อมลูรหสัหนว่ยงาน  

2. คลกิปุ่ ม เพิ�มจาก Log  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

มีวิธีการใช้งานดงันี � 

การค้นหาข้อมูล Version จากหน้าจอ Log 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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1. ระบขุ้อมลู User Name หรือ รหสัระบบงาน หรือ MAC Address อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา  

3. ระบบจะแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

 

การนําเข้าข้อมูล Version จากหน้าจอ Log 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการนําเข้า หรือคลกิ เลอืกทั �งหมด 

2. คลกิปุ่ ม นําเข้า  

3. ระบบจะนําข้อมลูเข้าสูร่ะบบ และแสดงที�หน้าจอข้อมลู Version ระบบงานที�ใช้บนเครื�องลกูขา่ย 

 

การลบข้อมลู Version จากหน้าจอ Log 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบ หรือคลกิ เลอืกทั �งหมด 

2. คลกิปุ่ ม ลบ  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  ระบบลบรายการออกจากช่องแสดงรายการ 

4. กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 
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