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บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ เป็น ระบบที�ใช้สาํหรับจดัการในเรื�องติดตั �งโปรแกรมที�เป็นเวอร์ชั�นใช้งานปัจจบุนั 

โดยหน้าที�หลกัของระบบติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ จะกําหนด จดัการ Deploy ซึ�งมีหน้าที�ใน จดัการ Deploy โปรแกรมที�

ต้องการให้เครื�องลกูขา่ยใช้งานในแตล่ะระบบ โดยผู้ที�เป็นเจ้าหน้าที� Admin จะพิจารณาจดัการ Deploy ของแตล่ะระบบ, 

จดัการ Node (เครื�องลกูขา่ยในการติดตั �ง) และ ตรวจสอบสถานะการ Deploy  

 

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ๆ ไป 
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2 
ภาพรวมการทาํงานของ DTM 
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บทที� 2 : ภาพรวมการทาํงานของ DTM 
 

การทํางานของโปรแกรมตรวจสอบเวอร์ชั�นซอฟต์แวร์และระบบติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ จะประกอบด้วยกนั 4 สว่น 

คือ DTM Server, DTM Admin, DTM Node และ DTM Client ทํางานร่วมกนั แสดงดงัรูป 

เครื�องลูกข่าย
โปรแกรม DTM Server

โปรแกรม DTM Admin

เครื�องลูกข่าย (PC)

DTM Node

เครื�อง Admin (PC)

เครื�อง DTM Server (Linux)

- กําหนด Node เครื�องลูกข่าย
- จัดการ Deploy (จัดเก็บ Setup ที�ต้องการ Deploy)
- ตรวจสอบสถานะการ Deploy

- ส่งโปรแกรมระบบงาน Version 
ใหม่ไปให้ DTM Node
- แจ้ง Version ป�จจุบัน

โปรแกรมระบบงานต่างๆ

DMT Client

- ติดตั�งโปรแกรมใหม่

 
รูปที� 2.1 แสดงภาพรวมการทํางาน DTM 

 

 จากรูป ภาพรวมการทํางาน DTM แสดงให้เห็นการทํางานทั �ง 4 สว่น ดงันี � 

1. DTM Server 

โปรแกรม DTM Server จะติดตั �งอยูบ่นเครื�อง Server ทํางานบนระบบปฏิบตัิการ Linux จะรับคาํสั�งการ Deploy จาก

โปรแกรม DTM Admin และสง่โปรแกรมใหมใ่ห้กบั DTM Node ที�ติดตั �งตามเครื�องลกูขา่ย โดยมหีน้าที�ดงันี � 

1.1. ทําการสง่ข้อมลู File Setup ไปยงั DTM Node ตามวนั เวลาที�กําหนด โดย File ที�กําหนดวนั เวลา จะอยูท่ี� 

/usr/smart/dtms/rep ไฟล์ชื�อ deploywindow.txt 

1.2. รับคําสั�งตา่งๆ จากโปรแกรม DTM Admin ได้แก่  

1.2.1. รับคําสั�งกําหนดการ Deploy โปรแกรม Version ใหม ่จากเจ้าหน้าที� Admin ที�ทํางานผา่นโปรแกรม Admin 

1.2.2. รับคําสั�งกําหนด Node ที�ต้องการ Deploy Program ใหม ่และความเร็วในการสง่ File Setup จากเจ้าหน้าที� 

Admin ที�ทํางานผา่นโปรแกรม Admin 

1.2.3. การกําหนดวนั เวลา ในการสง่ข้อมลู เป็นการกําหนดวนั จนัทร์ องัคาร ... อาทิตย์ และ เวลา 01: 00 02:00 

… 23:00 เพื�อกําหนดให้ DTM Server ทําการสง่ข้อมลู File Setup ตามช่วงเวลาที�กําหนดไว้ ไปยงั DTM  
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Node ที�กําหนดไว้ ซึ�งโปรแกรม DTM Server จะสง่ File Setup เฉพาะวนั เวลา ที�กําหนดเทา่นั �น โดยจะเก็บ

ข้อมลูนี �อยูท่ี� /usr/smart/dtms/rep ไฟล์ชื�อ deploywindow.txt 

 

1.3. ติดตอ่กบั โปรแกรม DTM Node ที�ติดตั �งอยูบ่นเครื�องลกูขา่ย โดยทําหน้าที�ดงันี � 

1.3.1. สง่โปรแกรมที�ต้องการ Deploy ไปที� เครื�องลกูขา่ย เมื�อเครื�องลกูขา่ยยงัไมไ่ด้รับ Version ใหม ่

 

2. DTM Admin 

ทําหน้าที�สาํหรับให้เจ้าหน้าที� Admin เข้ามาเพื�อกําหนดข้อมลู Version ใหมท่ี�ต้องการ Deploy, กําหนดวนั เวลา ที�

ต้องการสง่โปรแกรมใหมไ่ปตามเครื�องลกูขา่ย รวมทั �งตรวจสอบสถานะการ Deploy ดงันี � 

2.1. การจดัการ Deploy (จดัเก็บ Setup ที�ต้องการ Deploy) คือเมื�อต้องการ Deploy โปรแกรม Version ใหม ่เจ้าหน้าที� 

Admin จะต้องมากําหนดข้อมลู ระบบงานที�ต้องการ Deploy, Version ใหมท่ี�ต้องการ Deploy, วนัเวลาที�ต้องการให้

เริ�มใช้งาน, เครื�องลกูขา่ยที�ต้องการสง่โปรแกรม และ File setup version ใหม ่เพื�อจดัเก็บเข้า DTM Server 

2.2. ตรวจสอบสถานะการ Deploy เป็นการตรวจสอบเครื�องลกูขา่ยตา่งๆ วา่เครื�องใด ได้รับการ Deploy โปรแกรมแล้ว 

2.3. การจดัการ Node และกําหนดคา่การ Transfer file setup (Bps, Byte Per Second) 

2.4. การกําหนดวนั เวลา ในการสง่ข้อมลูจาก DTM Server ไปยงั DTM Node 

 

3. DTM Node 

DTM Node เป็นโปรแกรมที�ติดตั �งบนเครื�องลกูขา่ย ซึ�งจะทํางานร่วมกบัโปรแกรมระบบงาน โดยทาํหน้าที�รับ File 

โปรแกรม Setup ของระบบงานตา่งๆ ที�ถกูสง่มาจาก DTM Server 

 

4. DTM Client 

โปรแกรม DTM client เป็นโปรแกรม ActiveX ที�อยูใ่นระบบงานตา่งๆ โดยจะทํางานร่วมกบัระบบงานกบัโปรแกรม 

DTM Node ในการสง่ข้อมลูเลข Version ปัจจบุนัของระบบงานให้ให้กบั DTM Node จดัเก็บไว้ และเมื�อ DTM Node มี

โปรแกรม Version ใหม ่ก็จะทาํการติดตั �งโปรแกรม Version ใหม ่โดยอตัโนมตั ิ
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3 
การทาํงานส่วนของ DTM Server 
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บทที� 3 : การทาํงานส่วนของ DTM Server 
 

โปรแกรม DTM Server จะติดตั �งอยูบ่นเครื�อง Server ทํางานบนระบบปฏิบตัิการ Linux จะรับคาํสั�งการ Deploy จาก

โปรแกรม DTM Admin และสง่โปรแกรมใหมใ่ห้กบั DTM Node ที�ติดตั �งตามเครื�องลกูขา่ย โดยมวีธีิการใช้งานดงันี � 

 

โปรแกรม DTMS (ทํางานตา่งๆ ในสว่น Server ยกเว้นการกําหนดวนั เวลา Transfer File Setup) 

คําสั�ง start dtms สามารถทาํตามขั �นตอนได้ดงันี � 

1. /home/smart/dtms/dtms appname sharemem start  

2. /home/smart/dtms/dtms appname start  

ตอัยา่ง 

1. /home/smart/dtms/dtms ems2 sharemem start 

2. /home/smart/dtms/dtms ems2 start 

 

 

คําสั�ง stop dtms สามารถทาํตามขั �นตอนได้ดงันี � 

1. /home/smart/dtms/dtms appname stop  

2. /home/smart/dtms/dtms appname sharemem stop  

ตอัยา่ง 

1. /home/smart/dtms/dtms ems2 stop 

2. /home/smart/dtms/dtms ems2 sharemem stop 

 

โปรแกรม DTMW (สาํหรับการกําหนดวนั เวลา Transfer File Setup) 

คําสั�ง start dtms สามารถทาํตามขั �นตอนได้ดงันี � 

1. /home/smart/dtmw/dtmw appname sharemem start  

2. /home/smart/dtmw/dtmw appname start  

ตอัยา่ง 

1. /home/smart/dtmw/dtmw ems2 sharemem start 

2. /home/smart/dtmw/dtmw ems2 start 

 

คําสั�ง stop dtms สามารถทาํตามขั �นตอนได้ดงันี � 

1. /home/smart/dtmw/dtmw appname stop  

2. /home/smart/dtmw/dtmw appname sharemem stop  

ตอัยา่ง 

1. /home/smart/dtmw/dtmw ems2 stop 

2. /home/smart/dtmw/dtmw ems2 sharemem stop 
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ค่าตัวแปรต่างๆ ของ dtms มีดังนี � 

 คา่ตวัแปรตา่งๆ ของ dtms มีชื�อไฟล์วา่ ems2.ini อยูท่ี� /usr/smart/dtms/ini ดงันี � 

1. [Main] หมายถึง section หลกัของ ini 

2. IPCDirectory  หมายถึง directory ที�ใช้ในการทาํ Inter process Communication 

3. ShareMemoryNumber หมายถงึ หมายเลขที�ใช้ในการสร้าง Shared Memory มีคา่ได้ตั �งแต ่0 ถึง 254 

4. HomeDirectory  หมายถึง directory ที�กําหนดให้เป็น home directory ของ process 

5. Port หมายถงึ Port ที�โปรแกรม Deploy Connect เข้ามา 

6. Backlog เป็น Internal Use 

7. MaxFd เป็น Internal Use 

8. MaxSession หมายถงึ จํานวนโปรแกรมลกูขา่ยที� connect เข้า 

9. MaxNode หมายถึง การกําหนดจํานวน Node สงูสดุ 

10. RestartDelay หมายถึง จํานวนวนิาที ที�รอเพื�อจะ Restart ตวัเองใหม ่กรณีที�โปรแกรมตายไป 

11. KeepAlive เป็น Internal Use  

12. InitTimeout เป็น Internal Use 

13. NodeList=/usr/smart/dtms/rep/nodelist.txt หมายถงึ File ที�เก็บรายชื�อ Node ที�โปรแกรม DTM Server ต้อง 

Deploy Program ไปให้ 

14. DeployWindowFile=/usr/smart/dtms/rep/deploywindow.txt หมายถึง File ที�เก็บการกําหนดวนัเวลาในการสง่

ข้อมลู 

15. Repository=/usr/smart/dtms/rep หมายถงึ Path ที�เก็บ File Setup Version ที�จะ Deploy 

16. DTMServerList= xxx.x.xx.xxx:9999, xxx.x.xx.xxx:9999, หมายถึง IP Address และ Port ของ DTMS มีได้

มากกวา่ 1 DTMS 

17. AdminIP=xxx.x.xx.xxx, xxx.x.xx.xxx หมายถงึ IP Address ของเครื�องที�ตดิตั �งโปรแกรม Deploy เป็น security ของ

ระบบ 

18. LogLevel=FATAL|ERROR|WARN|INFO หมายถึง กําหนดประเภท Log ที�ให้โปรแกรม DTM เขียน Log 

 

ค่าตัวแปรต่างๆ ของ dtmw มีดังนี � 

 คา่ตวัแปรตา่งๆ ของ dtmw มีชื�อไฟล์วา่ ems2.ini อยูท่ี� /usr/smart/dtmw/ini ดงันี � 

1. [Main] หมายถึง section หลกัของ ini 

2. IPCDirectory หมายถึง directory ที�ใช้ในการทํา Inter process Communication 

3. ShareMemoryNumber หมายถงึ หมายเลขที�ใช้ในการสร้าง Shared Memory มีคา่ได้ตั �งแต ่0 ถึง 254 

4. HomeDirectory หมายถงึ directory ที�กําหนดให้เป็น home directory ของ process 

5. Port หมายถงึ Port ที�โปรแกรม Deploy Connect เข้ามา 

6. Backlog เป็น Internal Use 

7. MaxFd เป็น Internal Use 

8. MaxSession หมายถงึ จํานวนโปรแกรมลกูขา่ยที� connect เข้า 

9. KeepAlive เป็น Internal Use 
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10. RestartDelay หมายถึง จํานวนวนิาที ที�รอเพื�อจะ Restart ตวัเองใหม ่กรณีที�โปรแกรมตายไป 

11. LogLevel=FATAL|ERROR|INFO|WARN|DEBUG กําหนดประเภท Log ที�ให้โปรแกรม DTM เขียน Log 

12. DtmsName หมายถึงชื�อของโปรแกรม DTMS ที�จะอา่น วนั เวลา ที�กําหนด 

13. DtmsHome directory ที�กําหนดให้เป็น home directory ของโปรแกรม DTMS ที�จะอา่น วนั เวลา ที�กําหนด 
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4 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
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บทที� 4 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 
 

การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที� Start > Program > ระบบบริหารเครื�องจกัรกล > ระบบจดัการ Deploy > โปรแกรมจดัการ  Deploy 

2. หรือ ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน                    เพื�อเข้าสูโ่ปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 

 
รูปที� 4.1 

 

3. ระบ ุชื�อผู้ใช้  

4. ระบ ุรหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ เพื�อเข้าสูโ่ปรแกรมจดัการสทิธิ�การใช้งาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  
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รูปที� 4.2 

 

ส่วนงานต่าง ๆ  
1. จดัการ Deploy 

2. ตรวจสอบสถานะการ Deploy 

3. จดัการ Node 

4. กําหนดวนัและเวลาในการสง่ข้อมลู 

 

รายละเอียดตา่ง ๆ จะกลา่วถึงในบทตอ่ ๆ ไป 
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การออกจากโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถออกจากโปรแกรมได้ ดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม ออกจากโปรแกรม  หรือ เครื�องหมาย  ที�มมุขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 4.3 

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการออกจากระบบ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการออกจากระบบ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีใสชื่�อผู้ใช้ระบบ และรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูปที� 

 
รูปที� 4.4 
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5 
จดัการ Deploy 
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บทที� 5 : จัดการ Deploy 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการกําหนด Deploy สาํหรับติดตั �งโปรแกรมที�มี Version ใหมข่องแตล่ะระบบ โดยคลกิปุ่ ม จัดการ 

Deploy จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

 
รูปที� 5.1 

 

การเพิ�ม Deploy Application 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  เพื�อเพิ�มรายการ Deploy Application ของแตล่ะระบบ 

2. ระบรุายละเอียดของการ Deploy Application 

- คลกิเลอืก Application 

- ระบขุ้อมลู Version 

- ระบขุ้อมลูลงวนัเวลาที�ให้เริ�มใช้ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลูได้ หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูาก   

ภาคผนวก) 

- คลกิ  Setup File 
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3. คลกิ  Setup File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.2 

 

4. เลอืกไฟล์ แล้ว คลกิปุ่ ม Open 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง โปรแกรมจะ Upload file ไปที� DTM Server 

 กรณีไมต้่องการจะ Upload file ไปที� DTM Server คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

6. เมื�อระบบทําการ Upload file ไปที� DTM Server แล้วระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูปที�  

 
รูปที� 5.3 
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ค้นหาข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.4 

 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ (จะต้องระบเุงื�อนไข

อยา่งน้อย 1 เงื�อนไข) กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบุ

เงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 

- กรณีต้องการออกจากหน้าจอค้นหา คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 
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6 
ตรวจสอบสถานะการ Deploy 
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บทที� 6 : ตรวจสอบสถานะการ Deploy 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการตรวจสอบสถานะการ Deploy Application ที�จดัการ Deploy ขึ �นที�เครื�องแมข่า่ยไปยงัเครื�องลกู

ขา่ยมีสถานะอยา่งไร โดยคลกิปุ่ ม ตรวจสอบสถานะการ Deploy จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 6.1 

 

ตรวจสอบสถานะการ Deploy Application 

1. ระบเุงื�อนไขรายละเอียดของการ Deploy Application 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ  

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงรายการผลตรวจสอบ พร้อมสถานะ ของ การ Deploy โปรแกรม การ Upload File ไปที�แม่

ขา่ย DTM Server จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6.2 

 

3. คลกิปุ่ ม หน้าหลัก เพื�อกลบัสูเ่มนหูลกั 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 7-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

7 
จดัการ Node 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 7 : จัดการ Node 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการกําหนด Node สาํหรับจดัการติดตั �งซอฟต์แวร์ของเครื�องลกูขา่ย และ ติดตอ่กบัเครื�องแมข่า่ย

ตรวจสอบเวอร์ชั�นซอฟต์แวร์วา่เป็นเวอร์ชั�นลา่สดุใช่หรือไม ่โดยคลกิปุ่ ม จัดการ Node จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.1 

 

ค้นหาเครื�องลูกข่าย สาํหรับการ Deploy Application 

1. ระบเุงื�อนไขรายละเอียดของการ Deploy Application 

- จากหน้าจอ ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขให้คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข ระบบลบเงื�อนไขที�ช่องระบเุงื�อนไขเป็นช่องวา่ง 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  ระบบแสดงรายการผลการค้นหา พร้อมสถานะของเครื�องลกูขา่ย 

 
รูปที� 7.2 

 

การเพิ�ม Node สาํหรับการ Deploy Application 

1. ค้นหาเครื�องลกูขา่ย โดยระบเุงื�อนไข สถานะ ไมอ่ยูใ่น Node List 

2. คลกิเลอืกรายการเครื�องลกูขา่ย หรือ เลอืกทั �งหมด 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�มเข้า Node List ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.3 

 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อเพิ�มรายการ Node สาํหรับการ Deploy Application  จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 7.4 

 

การลบ Node สาํหรับการ Deploy Application 

1. ค้นหาเครื�องลกูขา่ย โดยระบเุงื�อนไข สถานะ อยูใ่น Node List 

2. คลกิเลอืกรายการเครื�องลกูขา่ย หรือ เลอืกทั �งหมด 

3. คลกิปุ่ ม ลบเข้า Node List ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.5 

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อลบรายการ Node สาํหรับการ Deploy Application ออก 

 

การกาํหนดค่า bps สาํหรับ Node  

1. ค้นหาเครื�องลกูขา่ย โดยระบเุงื�อนไข สถานะ อยูใ่น Node List 

2. คลกิเลอืกรายการเครื�องลกูขา่ย หรือเลอืกทั �งหมด 

3. คลกิปุ่ ม กาํหนดค่า bps  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.6 

 

4. ระบคุา่ bps ระบบกําหนดคา่ตั �งต้นไว้ที� 6000 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อบนัทกึคา่ bps 

6. คลกิปุ่ ม หน้าหลัก เพื�อกลบัสูเ่มนหูลกั 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8 
กาํหนดวันและเวลาในการส่งข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8 : กาํหนดวันและเวลาในการส่งข้อมูล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการกําหนดวนัและเวลา สาํหรับสง่ข้อมลูและจดัการติดตั �งซอฟเวร์ของเครื�องลกูขา่ย และ ติดตอ่กบั

เครื�องแมข่า่ยตรวจสอบเวอร์ชั�นซอฟต์แวร์วา่เป็นเวอร์ชั�นลา่สดุใชห่รือไม ่โดยคลกิปุ่ ม กาํหนดวนัและเวลาในการส่งข้อมูล 

จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

 
รูปที� 8.1 

 

กาํหนดวนัและเวลาในการส่งข้อมูล 

1. คลกิเลอืกวนัในตาราง จะปรากฏรายละเอียดด้านลา่งตาราง 

2. คลกิ  เลอืกเวลา 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ถ้าต้องการกําหนดวนัตอ่ไปสามารถทาํตามข้อ 1 ถึง 3 อีกครั �ง 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. คลกิปุ่ ม จัดเก็บ ระบบบนัทกึข้อมลู แล้วระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 

 
รูปที� 8.2 

 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

 
รูปที� 8.3 

 

6. คลกิปุ่ ม หน้าหลัก เพื�อกลบัสูเ่มนหูลกั 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ภาคผนวก ก 
การใช้ปุ่มรูปปฏทินิ 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมติดตั �งซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ 
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Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ก-2 
 

การใช้ปุ่ มรูปปฏทินิ 
 
 

1. คลกิปุ่ ม  รูปปฏิทิน ระบบปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

 
รูปที� 1 

 

2. จากหน้าจอ เลอืกคลกิ วนัที� ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ตกลง หรือดบัเบิลคลกิที�วนัที� 

3. กรณีต้องการเลอืกเดือนที�ต้องการคลกิเลอืกที�หมายเลข 1 

4. กรณีต้องการเลอืกปี พ.ศ. คลกิเลื�อนที�หมายเลข 2 

5. กรณีต้องการยกเลกิให้คลกิปุ่ ม ยกเลิก ระบบออกจากหน้าจอรูปปฏิทิน 

6. กรณีต้องการลบวนัที�ออกจากช่องระบวุนัที�ให้คลกิปุ่ ม ลบวันที� 
 

1 

2 
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