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บทคดัย่อ 
 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุนงานดา้นอาํนวยการ บริหารจดัการทัว่ไป ท่ีช่วยอาํนวยความ
สะดวกใหก้บับุคลากร เจา้หนา้ท่ีในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน สามารถช่วยลดขั้นตอนการทาํงานท่ีตอ้งอาศยั
ระยะเวลาในการประสานงาน หรือการดาํเนินงาน และเพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศให้
สามารถรองรับการแสดงผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile 
Devices) ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์นั้นๆ โดยตอ้งสามารถปรับเปล่ียน
รูปแบบลาํดบัในการนาํเสนอขอ้มูลใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านในแต่ละ
อุปกรณ์ไดโ้ดยอตัโนมติัโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั คือ เวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web 
Application) Responsive Web Design เพ่ือง่ายต่อการใชง้าน รองรับการแสดงผลบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Devices) ต่างๆ เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านมากท่ีสุด ซ่ึงขั้นตอนการทาํงานผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้ง 3 ส่วน 
คือ การเกบ็รวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชง้านเพ่ือกาํหนดความตอ้งการของระบบ การ
วเิคราะห์และออกแบบระบบ และการทดสอบระบบ ส่วนการพฒันาระบบไดใ้หบ้ริษทั
ดาํเนินการ ในการพฒันาระบบใช ้MySQL 5.7.15 PHPMyAdmin 4.6.4 ในการจดัการ
ฐานขอ้มูล ระบบเวบ็เซิร์ฟเวอร์ใช ้Apache 2.4.23 ใชภ้าษาในการพฒันา คือ PHP5  
HTML5 และ CSS3 โดยแบ่งระดบัการใชง้านเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในส่วนกลางใน สป.ทส.  จาํนวน 14 หน่วยงาน รวมถึง
สาํนกังานรัฐมนตรีอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 15 หน่วยงาน โดยสามารถจองรถยนต์
ราชการส่วนกลาง ตรวจสอบผลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง รวมถึงผูอ้นุมติั คือ 
ผูอ้าํนวยการ ศูนย/์สาํนกั/กลุ่ม ใน สป.ทส. โดยสามารถทาํการจองรถยนต ์และอนุมติั
การจองรถยนตข์องหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได ้และ 2) กลุ่มผูดู้แลระบบ ไดแ้ก่ ส่วนพสัดุ 
สาํนกับริหารกลาง มีหนา้ท่ีในการจดัสรร อนุมติัจดัสรร และอนุญาตจองรถยนต ์รวมถึง
กาํหนดสิทธ์ิการใชง้านระบบและตั้งค่าระบบ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใช้
เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนหน่วยงานในสงักดัเพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดมี้ภารกิจหนา้ท่ีในการดาํเนินงานเก่ียวกบั 
การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงานในสงักดั
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมทั้งใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในสงักดั ซ่ึงภารกิจเหล่าน้ีตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงและส่งถึงขอ้มูลสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา การดาํเนินงานของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร พบวา่ไดด้าํเนินการจดัการและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บั
หน่วยงานในสงักดัมาอยา่งต่อเน่ือง ตรงตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีไดก้าํหนดไว ้ โดยเนน้การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานทัว่ไป (Standard Applications for Back-Office) ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ี
ช่วยสนบัสนุนงานดา้นอาํนวยการ บริหารจดัการทัว่ไป ท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บั
บุคลากร เจา้หนา้ท่ี ในการปฏิบติังาน สามารถช่วยลดขั้นตอนการทาํงานท่ีตอ้งอาศยั
ระยะเวลาในการประสานงาน หรือการดาํเนินงาน โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี
ส่วนภูมิภาค ไม่วา่จะเป็นสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทั้ง 76 
แห่ง และสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 16 แห่ง และตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
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และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ระบุวา่ “ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การกระจายอาํนาจการตดัสินใจลงไปสู่ผูด้าํรงตาํแหน่ง
ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินการในเร่ืองนั้นโดยตรง โดยมุ่งผลใหเ้กิดความสะดวก
และรวดเร็วในการบริการประชาชน และส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้หลกัเกณฑก์ารควบคุม 
ติดตาม และกาํกบัดูแลการใชอ้าํนาจและความรับผิดชอบของผูรั้บมอบอาํนาจและผูม้อบ
อาํนาจ เพ่ือใหเ้กิดความรับผดิชอบและเป็นกรอบการปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ตอ้งไม่เพ่ิม
ขั้นตอนเกินจาํเป็น และใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความ
เหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย และเม่ือมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจเป็นประการใดแลว้ ให้
เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบดว้ย”  

ผูจ้ดัทาํจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาเพ่ือการวเิคราะห์และออกแบบระบบจอง
รถยนตร์าชการส่วนกลางท่ีมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ง่ายต่อการใชง้าน รองรับการแสดงผล
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Devices) ต่างๆ เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านมากท่ีสุด 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงคใ์นการศึกษามีดงัน้ี 

1.2.1 เพ่ือวเิคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง เพ่ือนาํไปใช้
ในการพฒันาระบบใหบุ้คลากร เจา้หนา้ท่ีในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใชง้าน  

1.2.2 เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศใหส้ามารถรองรับการแสดงผลบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Devices) ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบน
อุปกรณ์นั้นๆ โดยตอ้งสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบลาํดบัในการนาํเสนอขอ้มูลให้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านในแต่ละอุปกรณ์ไดโ้ดยอตัโนมติั 
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1.3 ระยะเวลาการดาํเนินงาน 
  ระยะเวลาในการดาํเนินการ 340 วนั (ระหวา่งวนัท่ี  9 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 28 
เมษายน 2560) 

1.4 พืน้ทีด่าํเนินการ 
 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

1.5 สัดส่วนของงาน 
 ผูศึ้กษาดาํเนินการ 80% 

1.6 นิยามศัพท์ 
 ในผลงานฉบบัน้ีมีการกล่าวถึงนิยามศพัทด์งัต่อไปน้ี 

- ผูใ้ชง้าน หมายถึง ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี พนกังานของรัฐ ลูกจา้ง ในสาํนกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในส่วนกลางและสาํนกังานรัฐมนตรี 

- หน่วยงาน หมายถึง ศูนย/์สาํนกั/กลุ่ม ใน สป.ทส. จาํนวน 14 หน่วยงาน รวมถึง
สาํนกังานรัฐมนตรีอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 15 หน่วยงาน 

- สิทธ์ิการใชง้าน  หมายถึง สิทธิในการดูขอ้มูลระบบ แบ่งเป็น สิทธ์ิของ
ผูบ้ริหารจดัการระบบทั้งหมด  สิทธ์ิของผูดู้แลระบบของหน่วยงาน  และผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 
1.7 ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

1.7.1  ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการวเิคราะห์ระบบและขั้นตอนต่างๆ ของ 
การพฒันาระบบสารสนเทศและการดาํเนินงานใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่  

1.7.2  ตอ้งประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเกบ็รวบรวมความตอ้งการใช้
ระบบ ไดแ้ก่ ส่วนพสัดุ สาํนกับริหารกลาง ซ่ึงเวลาวา่งของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกนั  
ทาํใหต้อ้งจดัการประชุมบ่อยคร้ัง เพ่ือใหไ้ดค้วามตอ้งการท่ีครบถว้น 
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1.7.3  การส่ือสารขอ้มูลระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้านระบบกบัเจา้หนา้ท่ีทางดา้น
คอมพิวเตอร์ มีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในเร่ืองการทาํงานดา้นเทคนิคของระบบ ดงันั้นจึง
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการอธิบายหรือทาํความเขา้ใจกบัผูใ้ชง้านพอสมควร 

 
1.8 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1.8.1 เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในส่วนกลาง ไดแ้ก่ ศูนย/์สาํนกัใน สป.ทส. จาํนวน  
10 หน่วยงาน สามารถจองรถยนตร์าชการส่วนกลางผา่นระบบได ้โดยไม่ตอ้งเขียน 
ใบขอใชร้ถ สามารถตรวจสอบผลการจองรถยนตผ์า่นระบบและดาวน์โหลดเอกสารได ้
ทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการใชง้าน  

1.8.2  ส่วนพสัดุ สาํนกับริหารกลาง สามารถจดัสรร อนุมติัจดัสรร อนุญาต 
การจอง พิมพร์ายงานรถยนตร์าชการส่วนกลางได ้และสามารถติดตามผลการใชร้ถ 
รวมถึงสามารถบริหารจดัการผูใ้ชง้านระบบไดอ้ยา่งมีระบบ 



 

บทท่ี 2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผูศึ้กษาได้
คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาประยุกต์ใชใ้นการพฒันาระบบ ซ่ึง
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.1 คาํศพัท ์
 2.2 เทคโนโลยแีละภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา 
 2.3 ระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ  

2.4 การเขียนแผนภาพแสดงการทาํงานของระบบ  
 
2.1  คาํศัพท์ 

2.1.1  เวบ็ไซต ์(Web Site)  
เวบ็ไซต ์คือ ท่ีเกบ็ของเวบ็เพจก่อนท่ีจะดึงเวบ็เพจแต่ละหนา้มาแสดงท่ี 

เคร่ืองบราวเซอร์จะตอ้งทาํการติดต่อกบัเวบ็ไซตน์ั้นก่อนเพ่ือทาํการร้องขอใหเ้วบ็ไซต์
นั้นส่งหนา้เวบ็เพจท่ีตอ้งการออกมาให ้ 

2.1.2  เวบ็เพจ (WebPage)  
เวบ็เพจ คือ เอกสารท่ีเปิดดูในเวลิดไ์วดเ์วบ็ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกสร้างจาก

ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่เอชทีเอม็แอลเวลิดไ์วดเ์วบ็ (HTML World Wide Web) และ
กาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยในปัจจุบนัมีเวบ็เพจมากกวา่ส่ีลา้นหนา้  

       2.1.3  ยอูาแอล (URL) 
            เวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งในอินเทอร์เน็ตจะมีตาํแหน่งเจาะจงท่ีตอ้งระบุจึงจะเปิดดู 
ขอ้มูลไดใ้นเวบ็ไซตไ์ดซ่ึ้งเรียกตาํแหน่งน้ีว่า ยอูาร์แอล (URL : Uniform Resource 
Location) ของเวบ็ไซต ์เช่น www.mnre.go.th 
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       2.1.4  ลิงค ์(Link)  
เวบ็เพจแต่ละหนา้จะมีการเช่ือมโยงถึงกนัไดโ้ดยการลิงค ์ทาํใหส้ามารถเรียกดู

เวบ็เพจหน่ึงจากเวบ็เพจหน่ึงได ้ลิงคท์าํใหเ้วบ็เพจซ่ึงต่างจากเอกสารธรรมดาตรงท่ีเรา
สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ีมีการลิงคไ์ด ้วธีิการดูวา่ส่วนไหนของเวบ็
เพจเป็นลิงคโ์ดยการสงัเกตท่ีพอยเตอร์ (Pointer) ของเมาส์จะเปล่ียนจากลูกศรเป็นมือช้ี 
ซ่ึงแสดงวา่จุดนั้นคือลิงค ์ 

2.1.5  อินเทอร์เน็ต (Internet) 
อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่ง

เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทัว่โลก โดยใชภ้าษาท่ีใชส่ื้อสารกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกวา่ โปรโตคอล (Protocol) ผูใ้ชเ้ครือข่ายสามารถส่ือสารถึงกนัไดห้ลายทาง อาทิ 
อีเมล ์เวบ็บอร์ด และสามารถสืบคน้ขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูล
และโปรแกรมมาใชไ้ด ้

2.1.6  เวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) 
เวบ็เบราวเ์ซอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีผูใ้ชส้ามารถดูขอ้มูลและโตต้อบกบั

ขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัเก็บในหนา้เวบ็ท่ีสร้างดว้ยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอม็แอล ท่ี
จดัเกบ็ไวท่ี้เวบ็เซอร์วซิหรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลงัขอ้มูลอ่ืนๆ โดยโปรแกรมคน้ดู
เวบ็เปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการติดต่อกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่
เวลิดไ์วดเ์วบ็ 

2.1.7 อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Devices)  
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี คือ โทรศพัทมื์อถือท่ีนอกเหนือจากใชโ้ทรออก – รับสายแลว้ 

ยงัมีแอพพลิเคชัน่ใหใ้ชง้านมากมาย สามารถรองรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่น 3G, 4G, 
Wi-Fi และสามารถใชง้านโซเชียลเน็ตเวร์ิคและแอพพลิเคชัน่สนทนาชั้นนาํ เช่น LINE, 
YouTube, Facebook, Twitter ฯลฯ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถปรับแต่งการใชง้านสมาร์ทโฟน
ใหต้รงกบัความตอ้งการได ้ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟน นิยมผลิตสมาร์ทโฟนท่ีมีหนา้จอระบบ
สมัผสั ออกแบบดีไซน์ใหส้วยงาม ทนัสมยั 
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2.1.8  เคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ (Client) 
เคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ หรือ Client เป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท่ีร้องขอบริการและ

ตอ้งการเขา้ถึงไฟลข์อ้มูลท่ีจดัเกบ็ในเคร่ืองผูใ้หบ้ริการ (Web Server) ซ่ึงเคร่ือง
ผูใ้ชบ้ริการคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชแ้ต่ละคนในระบบเครือข่าย 

2.1.9  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คือ เคร่ืองหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงทาํงาน

ใหบ้ริการในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย (ซ่ึงใหบ้ริการผูใ้ชอี้กทีหน่ึง) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ทาํหนา้ท่ีเป็นเซิร์ฟเวอร์น้ีควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถใหบ้ริการ 
แก่ผูใ้ชไ้ดเ้ป็นจาํนวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ใหบ้ริการดว้ยโปรแกรมบริการ ซ่ึงทาํงานอยู่
บนระบบปฏิบติัการอีกชั้นหน่ึง 

2.1.10  เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
เวบ็เซิร์ฟเวอร์ คือ เคร่ืองท่ีใหบ้ริการทางดา้นเวลิดไ์วดเ์วบ็ โดยทาํหนา้ท่ีเป็นท่ี

เกบ็รวบรวมเวบ็เพจ็ หรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เพ่ือให้บริการกบัผูใ้ชท่ี้ใชโ้ปรแกรมเวบ็
บราวเซอร์ (Browser) ทัว่ไป และบางคร้ังเรียกเวบ็เซิร์ฟเวอร์ว่าเอชทีทีพีเซิร์ฟเวอร์ 
(HTTP Server) เน่ืองจากในการติดต่อส่ือสารระหว่างโปรแกรมบราวเซอร์และเวบ็
เซิร์ฟเวอร์มีการใชโ้ปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP คือโปรโตคอลในระดบับนอีกตวัหน่ึง
ท่ีอาศยัการทาํงานของ TCP/IP เป็นหลกั) เวบ็เซิร์ฟเวอร์เป็นโปรแกรมเสริมท่ีติดตั้ง
ลงไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากระบบปฏิบติัการ เช่น วินโดว ์
(Windows) หรือลีนุกซ์ (Linux) เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความสามารถในดา้น 
การใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีจะถูกเรียกใชโ้ดยโปรโตคอลเอชทีทีพี ตวัอยา่งโปรแกรมเวบ็
เซิร์ฟเวอร์ท่ีนิยมใชง้านในปัจจุบนั เช่น Microsoft Internet Information Service (IIS) 
หรือ Microsoft Personal Web Server (PWS) หรือ Apache Web Server  

2.1.11  ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) 
ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ คือ เคร่ืองบริการขอ้มูล ท่ีเปิดใหผู้ใ้ชเ้พ่ิมขอ้มูล ลบ หรือ

แกไ้ข สาํหรับโปรแกรมบริการระบบฐานขอ้มูลท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ MySQL หรือ Microsoft 
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Access เป็นตน้ โดยผูใ้ชต้อ้งเขียนโปรแกรมสัง่ประมวลผล ปรับปรุงขอ้มูล หรือ 
นาํขอ้มูลในส่วนท่ีตนเองมีสิทธ์ิ ไปใชต้ามตอ้งการ 
 
2.2 เทคโนโลยแีละภาษาทีใ่ช้ในการพฒันา 

2.2.1 เวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) 
เวบ็แอพพลิเคชัน่เป็นโปรแกรมท่ีติดตั้งท่ีเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงเวบ็แอพพลิเคชัน่สามารถ

ใชง้านแทนโปรแกรมทั้งรูปแบบการแสดงผลบนหนา้จอเดสกท์อป (Desktop) และแบบ
ไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์ (Client – Server) เช่น โปรแกรม Google Application ซ่ึงใชแ้ทน 
Microsoft Office เช่น มีทั้ง Word Processor และหรือ Spread Sheet ท่ีใชแ้ทน Excel 
โดยเฉพาะโปรแกรมแบบไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์หลายตวักาํลงัแปลงตวัเป็นเวบ็
แอพพลิเคชัน่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น SAP, Lotus Notes ซ่ึงขอ้ดีของ
เวบ็แอพพลิเคชัน่ คือ ไม่ตอ้งใช ้Client Program ทาํใหไ้ม่ตอ้ง Upgrade Client Program 
และสามารถใชผ้า่น Internet Connection ท่ีมีความเร็วตํ่ากวา่ ทาํใหใ้ชโ้ปรแกรม ไดจ้าก
ทุกแห่งในโลก  

2.2.1.1  องคป์ระกอบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1)  Presentation Logic Subsystem คือ Subsystem ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระบบยอ่ยท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้านระบบโดยตรง ไดแ้ก่ ส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) 
ส่วนของการแสดงผลลพัธ์ (Output) และ ส่วนของการนาํเขา้ (Input) 

2)  Working Logic Subsystem คือ ส่วนของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การทาํงานท่ีเกิดข้ึนใน CPU ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น ส่วนของการคาํนวณ กลไก 
การจดัดึงขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเพ่ือนาํมาใชง้าน และ กลไกการบนัทึกขอ้มูล เป็นตน้ 

3)  Database Logic Subsystem คือ เป็นการจาํลองภาพของ Data 
Item ต่าง ๆ ท่ีถูกจดัเกบ็อยูใ่นส่ือบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปของ database หรือ file 

2.2.1.2  ขั้นตอนการทาํงานของระบบ 
1)  เม่ือผูใ้ชบ้ริการ (Client) ระบบเขา้สู่เวบ็ไซตห์รือมีการร้องขอเปิด

เวบ็ไซตโ์ดยใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ แทบ็เลต็ และมือถือ 
ผา่นเครือข่าย (Internet) โดยการเรียกใชเ้วบ็บราวเซอร์  
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2) เม่ือเคร่ืองผูใ้หบ้ริการ (Web Server) ไดรั้บคาํร้องขอบริการจาก
เคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ (Client) เคร่ืองผูใ้หบ้ริการ (Web Server) กจ็ะจดัการตามท่ีเคร่ือง 
ผูข้อใชบ้ริการร้องขอ โดยผา่นกระบวนการส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน ส่วนของการแสดงผล
ลพัธ์ และส่วนของการนาํเขา้ (Presentation Logic Subsystem) และส่วนของการคาํนวณ 
กลไกการจดัดึงขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเพ่ือนาํมาใชง้าน และกลไกการบนัทึกขอ้มูล (Working 
Logic Subsystem) แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปใหเ้คร่ืองผูใ้ชบ้ริการ (Client) 

3) กรณีหากมีการติดต่อฐานขอ้มูลเคร่ืองผูใ้หบ้ริการ (Web Server)  
กจ็ะส่งคาํร้องขอบริการไปยงัเคร่ืองผูใ้หบ้ริการฐานขอ้มูล (Database Server) เคร่ือง 
ผูใ้หบ้ริการฐานขอ้มูล (Database Server) กจ็ะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ 
โดยผา่นกระบวนการขอ้มูลท่ีถูกจดัเกบ็อยูใ่นรูปแบบของส่ือบนัทึกขอ้มูล (Database 
Logic Subsystem) แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปใหเ้คร่ืองผูใ้หบ้ริการ (Web Server) เพ่ือส่ง
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปยงัเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ (Client) ในขั้นตอนต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://myweb.cmu.ac.th  
ภาพ 1  Flow Chart ของ Database Logic Subsystem 

เครือ่งผูใ้หบ้รกิาร 
(Web Server)

ผูใ้หบ้รกิารฐานขอ้มลู 
(Database Server) 

สง่คํารอ้งขอบรกิารในรปูแบบ 
SQL ตรวจสอบขอ้มลู 

สง่ผลลพัธข์องขอ้มลูการ
รอ้งกลับ 

ผลการผดิพลาด ตรวจสอบ 
คํารอ้งขอ

End

NO

YES 

Database Logic Subsystem 
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2.2.1.3 ขอ้ดีของเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
1) เหมาะกบัองคก์รขนาดเลก็เพราะมีค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ และคิดค่าใชจ่้าย

ตามจาํนวนการใชง้านจริง 
2) การใชง้านในองคก์รทาํไดง่้าย เพียงแค่มีเวบ็บราวเซอร์ซ่ึงเป็นส่ิง

พ้ืนฐานในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัแทบทุกเคร่ืองกใ็ชง้านได ้
3) ขอ้มูลจดัเกบ็ท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ และไม่เกิดความซํ้ าซอ้น 
4) ไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีราคาแพง 
5) อยูท่ี่ไหนกท็าํงานไดเ้พราะสามารถลอ๊กอินเขา้ใชง้านไดเ้ลยไม่ตอ้ง

ติดตั้งโปรแกรม 
6) ไม่ตอ้งมีบุคคลากรดา้นเทคนิคเป็นของตวัเอง เพราะผูใ้หบ้ริการ

ดูแลเซิฟเวอร์และการบาํรุงรักษาเองทั้งหมด 
7) ส่วนมากใชไ้ดห้ลากหลายแพลทฟอร์มทั้ง Windows Linux และ 

Mac ทาํใหอ้งคก์รสามารถเลือกใชบ้างเคร่ืองเป็น Linux ไดเ้พ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นลิขสิทธ์ 
8) เช่ือมต่อกบัเวบ็แอพพลิเคชัน่หรือบริการออนไลน์อ่ืนๆไดง่้าย 

2.2.1.4 ขอ้เสียของเวบ็แอพพลิเคชัน่  
1) รูปร่างหนา้ตา และการใชง้านมีไดจ้าํกดั อาจไม่เหมาะกบังานบาง

ประเภทท่ีตอ้งการรูปแบบโปรแกรมท่ีแตกต่างจากโปรแกรมทัว่ไป เช่น โปรแกรม
ตกแต่งรูป โปรแกรมตดัต่อวดีีโอ 

2) เวบ็แอพพลิเคชัน่หลายๆ ตวั ตอ้งการอินเตอร์เน็ตในการใชง้าน
เสมอ  

2.2.2 การแสดงผลเวบ็ไซตท่ี์รองรับทุกหนา้จอการทาํงาน (Responsive Web Design) 
2.2.2.1 ความหมาย และ ความสาํคญัของ Responsive Web Design 

ในปัจจุบนัผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนไดมี้จาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
และมีแนวโนม้จะมากกวา่ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี (Mobile Devices) นั้นมีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ขนาดและความละเอียด
ของหนา้จอแสดงผล (Screen size and resolution) แนวของการแสดงผล (Orientation) 
หรือแมแ้ต่ระบบปฏิบติัการ (OS)  ถา้เป็นสมยัก่อน เพ่ือใหส้ามารถรองรับในทุกอุปกรณ์
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จึงทาํเวบ็ไซตอ์อกมาหลายๆ เวอร์ชัน่ เช่น เวอร์ชัน่คอมพิวเตอร์กบัเวอร์ชัน่สมาร์ทโฟน 
เพ่ือใหเ้วบ็ไซตส์ามารถแสดงผลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอุปกรณ์นั้นๆ ซ่ึงวธีิน้ีจะทาํให้
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน ทั้งในดา้นเวลาและงบประมาณในการพฒันา ดงันั้น Responsive Web 
Design จึงเป็นการออกแบบเวบ็ไซตแ์นวคิดใหม่ ท่ีจะทาํใหเ้วบ็ไซตส์ามารถแสดงผลได้
อยา่งเหมาะสมบนทุกอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยใชโ้คด้ร่วมกนั  

2.2.2.2 หลกัการของ Responsive Web Design 
การทาํ Responsive Web Design ตอ้งใชเ้ทคนิคหลายๆ อยา่ง ร่วมกนั ไม่วา่จะ

เป็น Fluid Grid, Flexible Images และ CSS3 Media Queries 
เร่ิมจากการทาํ Fluid Grid ซ่ึงเป็นการออกแบบ Grid ใหเ้ป็นแบบ Relative ซ่ึงท่ี

ไม่ไดก้าํหนดขนาดของ Grid แบบตายตวั แต่จะกาํหนดใหส้มัพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนๆ เช่น 
กาํหนดความกวา้งเป็น % หรือการใชข้นาดฟอนต ์หน่วยเป็น em เป็นตน้ ต่อมา คือ  
การทาํ Flexible Images หรือ การกาํหนดขนาดของรูปภาพต่างๆ ใหมี้ความสมัพนัธ์กบั
ขนาดของหนา้จอแสดงผล หากรูปภาพตน้ฉบบัมีขนาดใหญ่มาก เวลาแสดงในมือถือท่ีมี
จอขนาดเลก็ กค็วรลดขนาดลงมา เพ่ือใหแ้สดงผลไดอ้ยา่งสวยงาม เป็นตน้ สุดทา้ยคือ 
การใช ้CSS3 Media Queries ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถกาํหนด style sheets สาํหรับอุปกรณ์
ต่างๆ ได ้โดยส่วนใหญ่ จะเขียน style sheets พ้ืนฐานเอาไว ้ซ่ึงกลุ่มน้ี จะไม่ข้ึนอยูก่บั
อุปกรณ์ใดๆ หลงัจากนั้นใหเ้ราเขียน style sheets สาํหรับอุปกรณ์ท่ีมีขนาดหนา้จอท่ีเลก็
สุด เพ่ิมข้ึนไปเร่ือยๆ จนถึงขนาดใหญ่สุด ซ่ึงการเขียนแบบน้ี จะช่วยลดความซํ้ าซอ้น
ของโคด้ และยงัทาํใหก้ารแกโ้คด้ทาํไดง่้าย 

2.2.2.3 จุดเด่นของ Responsive Web Design 
1) สามารถรองรับการแสดงผลไดทุ้กหนา้จอ ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

เช่น ผา่นทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ และสมาร์ทโฟน จะมีการออกแบบให้
เหมาะสมตามขนาดของหนจ้อ 

2) เพ่ิมความสะดวกสบายสาํหรับผูใ้ชง้าน สามารถใชง้านไดโ้ดยผา่น 
URL ดว้ยกนัโดยไม่มีการกาํหนดเวอร์ชนัสาํหรับอุปกรณ์มือถือเท่านั้น ซ่ึงมีผลดีในดา้น 
Search engine optimization (SEO) คือ การปรับแต่งเวบ็ไซตใ์หติ้ดอนัดบัการคน้หาใน
ตาํแหน่งท่ีดีท่ีสุด หรือ ติดหนา้แรกของ Search Engine ต่างๆ เช่น Google, Yahoo, Bing 
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3) การแกไ้ขขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูลในท่ีเดียวแสดงผลทุกอุปกรณ์ 

2.2.3 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
PHP ยอ่มาจาก Professional Home Page หรือช่ือเดิม Personal Home Page คือ 

ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทโอเพนทซ์อร์ท (Open Source Computer Language) สาํหรับ
พฒันาเวบ็เพจแบบไดนามิก เม่ือเคร่ืองบริการไดรั้บคาํร้องจากผูใ้ชก้จ็ะส่งใหก้บั  
ตวัแปลภาษา ทาํหนา้ท่ีประมวลผลและส่งขอ้มูลกลบัไปยงัเคร่ืองของผูใ้ชท่ี้ร้องขอ  
ในรูปเอชทีเอม็แอล ภาพ หรือแฟ้มดิจิทอลอ่ืนใด ลกัษณะของภาษามีรากฐานคาํสัง่ 
มาจากภาษาซี เป็นภาษาท่ีสามารถพฒันาใหใ้ชง้านแบบโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ภาษาพีเอชพี 
(PHP Language) มีการทาํงานแบบเซอร์ฟเวอร์ไซตส์คริปต ์(Server-Side Script) จึงตอ้ง
มีเคร่ืองบริการ (Server) ท่ีทาํหนา้ท่ีบริการการแปลภาษา และส่งผลใหก้บัเคร่ืองผูใ้ช ้
(Client) ท่ีร้องขอดว้ยการส่งคาํร้องเขา้มายงัเคร่ืองบริการ 

2.2.3.1 คุณสมบติัของ PHP 
การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลกัษณะ HTML ซ่ึงจะไม่แสดงคาํสั่งท่ีผูใ้ช้

เขียน เป็นลกัษณะเด่นท่ีพีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลกัษณะไคลเอนตไ์ซด ์สคริปต ์เช่น 
ภาษาจาวาสคริปต ์ท่ีผูช้มเวบ็ไซตส์ามารถอ่าน ดูและคดัลอกคาํสัง่ไปใชเ้องได ้
นอกจากน้ีพีเอชพียงัเป็นภาษาท่ีเรียนรู้และเร่ิมตน้ไดไ้ม่ยาก โดยมีเคร่ืองมือช่วยเหลือ
และคู่มือท่ีสามารถหาอ่านไดฟ้รีบนอินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลกัของ
พีเอชพี ไดแ้ก่ การสร้างเน้ือหาอตัโนมติั จดัการคาํสัง่ การอ่านขอ้มูลจากผูใ้ชแ้ละ
ประมวลผล การอ่านขอ้มูลจากดาตา้เบส ความสามารถจดัการกบัคุกก้ี ซ่ึงทาํงาน
เช่นเดียวกบัโปรแกรมในลกัษณะ CGI คุณสมบติัอ่ืน เช่น การประมวลผลตามบรรทดั
คาํสัง่ (command line scripting) ทาํใหผู้เ้ขียนโปรแกรมสร้างสคริปตพี์เอชพี ทาํงานผา่น
พีเอชพี พาร์เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ตอ้งผา่นเซิร์ฟเวอร์หรือเบราวเ์ซอร์ ซ่ึงมีลกัษณะ
เหมือนกบั Cron (ใน ยนิูกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวนิโดวส์) สคริปต์
เหล่าน้ีสามารถนาํไปใชใ้นแบบ Simple text processing tasks ได ้

2.2.3.2 ขั้นตอนการทาํงานของ PHP 
 ขั้นตอนการทาํงานของ PHP สามารถอธิบายไดด้งัภาพขา้งล่าง 
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ท่ีมา : http://kuk14331.blogspot.com/2013/01/4.html 
ภาพ 2  ขั้นตอนการทาํงาน PHP 

จากภาพ 2 ขั้นตอนการทาํงาน PHP Script Request/Response สามารถอธิบาย
เป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี 

1) จากไคลเอนตจ์ะเรียกไฟล ์PHP Script ผา่นทางโปรแกรม
บราวเซอร์ (Internet Explore) 

2) บราวเซอร์จะส่งคาํร้อง (Request) ไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ผา่นทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3)   เม่ือเวบ็เซิร์ฟเวอร์รับคาํร้องขอจากบราวเซอร์แลว้กจ็ะนาํสคริปต ์
PHP ท่ีเกบ็อยูใ่นเซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลดว้ยโปรแกรมแปลภาษา PHP ท่ีเป็น 
อินเตอร์พรีเตอร์ 

Client Browser HTML 

Web server 

PHP 
Interpreter 

PHP 
Libraries 

MySQL Oracle Database 

SQL Server 

Access 

FoxPro 

ODBC 

Page request 

HTML response Page request 

HTML response Page request 

Call Function 

ODBC Connection Special Connection Func. 
MySQL Connection Func. 
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4)  กรณีท่ี PHP Script มีการเรียกใชข้อ้มูลกจ็ะติดต่อกบัฐานขอ้มูล
ต่างๆผา่นทาง ODBC Connection ถา้เป็นฐานขอ้มูลกลุ่ม Microsoft SQL Server, 
Microsoft Access, FoxPro หรือใช ้Function Connection ท่ีมีอยูใ่น PHP Library ใน 
การเช่ือมต่อฐานขอ้มูลเพ่ือดึงขอ้มูลออกมาหลงัจากแปลสคริปต ์PHP เสร็จแลว้จะ 
ไดรั้บไฟล ์HTML ใหม่ท่ีมีแต่แทก็ HTML ไปยงั Web Server 

5)  Web Server ส่งไฟล ์HTML ท่ีไดผ้า่นการแปลแลว้กลบัไปยงั
บราวเซอร์ท่ีร้องขอผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

6)  บราวเซอร์รับไฟล ์HTML ท่ีเวบ็เซิร์ฟเวอร์ส่งมาใหแ้ปล HTML 
แสดงผลออกมาทางจอภาพเป็นเวบ็เพจโดยใชต้วัแปลภาษา HTML ท่ีอยูใ่นบราวเซอร์
ซ่ึงเป็นอินเตอร์พรีเตอร์เช่นเดียวกนั 

2.2.3.3 ความสามารถของภาษา PHP 
1) เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ Open source ผูใ้ชส้ามารถ 

Download และนาํ Source code ของ PHP ไปใชไ้ดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
2) เป็นสคริปตแ์บบ Server Side Script ดงันั้นจึงทาํงานบนเวบ็

เซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกบัการทาํงานของเคร่ือง Client โดย PHP จะอ่านโคด้ และทาํงานท่ี
เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลมาท่ีเคร่ืองของผูใ้ชใ้นรูปแบบ
ของ HTML ซ่ึงโคด้ของ PHP น้ีผูใ้ชจ้ะไม่สามารถมองเห็นได ้

3) PHP สามารถทาํงานไดใ้นระบบปฎิบติัการท่ีต่างชนิดกนั เช่น Unix, 
Windows, Mac OS หรือ Risc OS อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก PHP เป็นสคริปตท่ี์ตอ้ง
ทาํงานบนเซิร์ฟเวอร์ ดงันั้นคอมพิวเตอร์สาํหรับเรียกใชค้าํสัง่ PHP จึงจาํเป็นตอ้งติดตั้ง
โปรแกรมเวบ็เซิร์ฟเวอร์ไวด้ว้ย เพ่ือใหส้ามารถประมวลผล PHP ได ้

4) PHP สามารถทาํงานไดใ้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Personal 
Web Server (PWS), Apache, OmniHttpd และ Internet Information Service (IIS) เป็นตน้ 

5) ภาษา PHP สนบัสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented 
Programming) 
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6) PHP มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ี
หลากหลาย ซ่ึงระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการทาํงานของ PHP เช่น Oracle, 
MySQL, FilePro, Solid, FrontBase, mSQL และ MS SQL เป็นตน้ 

7) PHP อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ร้างเวบ็ไซตซ่ึ์งทาํงานผา่นโปรโตคอลชนิด
ต่างๆ ได ้เช่น LDAP, IMAP, SNMP, POP3 และ HTTP เป็นตน้ 

8) โคด้ PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ XML ได ้

2.2.4 MySQL 
 MySQL คือระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ (Relational Database 
Management System หรือ RDBMS) ซ่ึงตอนแรก MySQL นั้นเป็นของบริษทั MySQL 
AB แต่ในปัจจุบนัผูท่ี้เป็นเจา้ของ MySQL คือ บริษทั Oracle เป็นโปรแกรมถูกออกแบบ
ใหส้ามารถทาํงานไดบ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย และเป็นระบบฐานขอ้มูล 
โอเพนทซ์อร์ท (Open Source)  

2.2.4.1 คุณสมบติัของ MySQL  
1) MySQL ถือเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management 

System (DBMS) โดยฐานขอ้มูลมีลกัษณะเป็นโครงสร้างของการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
การท่ีจะเพ่ิมเติม เขา้ถึงหรือประมวลผลขอ้มูลท่ีเกบ็ในฐานขอ้มูลจาํเป็นจะตอ้งอาศยั
ระบบจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการจดัการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล
ทั้งสาํหรับการใชง้านเฉพาะ และรองรับการทาํงานของแอพลิเคชนัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ 
ใชง้านขอ้มูลในฐานขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดรั้บความสะดวกในการจดัการกบัขอ้มูลจาํนวนมาก 
MySQL ทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งตวัฐานขอ้มูลและระบบจดัการฐานขอ้มูล 

2)  MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบ relational โดยจะ 
ทาํการเกบ็ขอ้มูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเกบ็ขอ้มูลทั้งหมดลงในไฟล ์
เพียงไฟลเ์ดียว ทาํใหท้าํงานไดร้วดเร็วและมีความยดืหยุน่ นอกจากนั้น แต่ละตารางท่ี
เกบ็ขอ้มูลสามารถเช่ือมโยงเขา้หากนัทาํใหส้ามารถรวมหรือจดั กลุ่มขอ้มูลไดต้าม
ตอ้งการ โดยอาศยัภาษา SQL ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม MySQL ซ่ึงเป็นภาษา
มาตรฐานในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 
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3)  MySQL แจกจ่ายใหใ้ชง้านแบบ Open Source ซ่ึงผูใ้ชง้าน MySQL 
ทุกคนสามารถใชง้านและปรับแต่งการทาํงานไดต้ามตอ้งการ สามารถดาวน์โหลด
โปรแกรม MySQL ไดจ้ากอินเทอร์เน็ตและนาํมาใชง้านโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ 

2.2.5 HTML5 
HTML5 คือภาษาท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นภาษามาร์กอพัสาํหรับการเขียน 

Website รุ่นล่าสุด ท่ีไดถู้กพฒันาข้ึนมาโดย WHATWG (The Web Hypertext 
Application Technology Working Group) โดยไดมี้การปรับเพ่ิม Feature หลายๆ อยา่ง
เขา้มาเพ่ือใหผู้พ้ฒันาสามารถใชง้านไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

2.2.6 AJAX 
เทคโนโลย ีAJAX (Asynchronous JavaScript And XML) เป็นเทคนิคโปรแกรม

ขั้นสูง ท่ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย และเป็นท่ีนิยมใชง้านกนัมากข้ึนเป็นเทคนิคใน 
การเช่ือมต่อกบั Web Server โดยไม่จาํเป็นตอ้งโหลดหนา้ใหม่ทุกคร้ัง เน่ืองจากเป็น
เทคนิคในการโปรแกรม ท่ีสามารถเช่ือมต่อขอ้มูลในส่วนต่างๆ กบั เคร่ืองใหบ้ริการ
เวบ็ไซต ์(Web Server) ไดแ้บบทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียกหนา้เวบ็ไซตใ์หม่ ทาํให ้
การทาํงานต่างๆ สามารถทาํงานไดเ้ร็วยิง่ข้ึน และโปรแกรมสามารถตอบโตก้บัผูใ้ชง้าน
ไดท้นัที ทาํใหโ้ปรแกรมท่ีใชเ้ทคนิคโปรแกรมมีความน่าใชง้าน และสามารถนาํเสนอ
ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก ทาํใหแ้กปั้ญหาเร่ืองการโหลดชา้ไดดี้ 

2.2.7 AJAX Framework with Jquery 
การเลือกใช ้jQuery AJAX Framework ซ่ึงเป็น AJAX Framework ท่ีเป็นท่ีนิยม

ใชง้านกนัมากในปัจจุบนั ท่ีมีเทคนิคและลูกเล่นมากมาย สามารถนาํมาใชส้ร้างเป็น 
Interface แบบต่างๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจ เช่น Prompt Box, Fading Effect, Sliding Effect 

2.2.8 CSS Base Design  
CSS (Cascading Style Sheets) เป็นชุดคาํสัง่ในการกาํหนดดีไซน์ใหก้บัช้ินส่วน

ต่างๆ บนเอกสาร HTML เช่น รูปภาพ ตาราง หรือแมแ้ต่ scrollbar โดยคาํสัง่น้ีสามารถ
กาํหนดไดเ้กือบทุกส่วน เช่น ความสูง ความกวา้ง การจดัวาง  ชิดซา้ย ชิดขวา สีพ้ืน  
ภาพ background เป็นตน้ หากเราออกแบบระบบใหร้องรับกบัการใช ้CSS แลว้ กจ็ะ 
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ทาํให ้สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนดีไซน์ ในส่วนต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการ รวมถึงช่วยใน
ดา้นความเร็วในการโหลดขอ้มูล การใช ้CSS จะช่วยใหไ้ฟล ์HTML มีขนาดลดลง 
อยา่งมาก และช่วยลดเวลาท่ี Browser ใช ้Render Code HTML ต่างๆ ลงไดห้ลายเท่าตวั
ทีเดียว 

 
2.3 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

2.3.1 ขอ้มูล (Stored Data) 
 งานวิจยัของจิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ (2544, หนา้ 3) ไดใ้หค้วามหมายของ
ขอ้มูล คือ ขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยูใ่นชีวติประจาํวนั อาจจะเก่ียวขอ้งกบับุคคล ส่ิงของหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ขอ้มูลอาจเป็นตวัเลข เช่น จาํนวนปริมาณ ระยะทาง หรืออาจเป็น
ตวัอกัษรหรือขอ้ความ ขอ้มูลอาจเป็นภาพ หรือเสียงกไ็ด ้ขอ้มูลเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของ
ระบบสารสนเทศ ดงันั้นขอ้มูลตอ้งเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ และ
น่าเช่ือถือได ้
 งานวิจยัของสลัยทุธ์ สวา่งวรรณ (2546, หนา้ 5) กล่าวไวว้า่ ขอ้มูลเป็นเพียง
ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บการรวบรวมหรือป้อนเขา้สู่ระบบ ซ่ึงอาจจะใชแ้ทนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายในองคก์รหรือส่ิงแวดลอ้ม ก่อนท่ีจะถูกนาํไปจดัการใหเ้หมาะสมต่อการนาํไปใช้
งานในโอกาสต่อไป 
 งานวิจยัของสมจิตร อาจอินทร์ และงานนิจ อาจอินทร์ (2546, หนา้ 9) กล่าววา่ 
ขอ้มูล คือ ขอ้มูลดิบ (Raw Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ียงัไม่ไดก่้อประโยชน์ 
 จากความหมายและนิยามของผูรู้้หรือนกัคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ กล่าวไว ้สรุปไดว้า่ 
ขอ้มูล คือ ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏหรือเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนั ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจอยูใ่น
รูปของขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรืออยูใ่นรูปของจาํนวนนบัต่าง ๆ โดย
ยงัมิไดน้าํมารวบรวมจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่และสร้างความสมัพนัธ์ เพ่ือประโยชน์ใน 
การใชง้าน 

 2.3.2 ฐานขอ้มูล (Database) 
 งานวิจยัของจิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ (2544, หนา้ 4) ไดใ้หค้วามหมายของ
ฐานขอ้มูล คือ การรวมแฟ้มขอ้มูลหลาย ๆ แฟ้มท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั ซ่ึงแต่ละ
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แฟ้มขอ้มูลประกอบดว้ยหลาย ๆ เรคคอร์ด (Record) และแต่ละเรคคอร์ดแบ่งออกเป็น
หลาย ๆ ฟิลด ์(Field) ซ่ึงความหมายของฐานขอ้มูลในปัจจุบนัน้ี เป็นการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอยา่งมีระบบ นอกจากจะเกบ็ขอ้มูลแลว้ยงัเกบ็ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล
อีกดว้ย 
 งานวิจยัของสมจิตร อาจอินทร์ และงานนิจ อาจอินทร์ (2546, หนา้ 6) ไดใ้ห้
ความหมายของคาํวา่ฐานขอ้มูล คือ การรวบรวมแฟ้มขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไวท่ี้
เดียวกนั 
 งานวิจยัของกิตติ ภกัดีวฒันะกลู และจาํลอง ครูอุตสาหะ (2542, หนา้ 9) กล่าวไว้
วา่ การจดัเก็บฐานขอ้มูลในฐานขอ้มูลน้ีจะแตกต่างจากการจดัเกบ็ขอ้มูลแบบแฟ้มขอ้มูล 
เน่ืองจากฐานขอ้มูลเป็นการนาํเอาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัซ่ึงแต่เดิมจดัเกบ็อยู่
ในแต่ละแฟ้มขอ้มูลมาจดัเกบ็ไวใ้นท่ีเดียวกนั 
 จากความหมายและนิยามของผูรู้้หรือนกัคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ กล่าวไดว้า่ 
ฐานขอ้มูล คือ การจดัเกบ็ขอ้มูลหรือแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ โดยตอ้งจดัใหเ้ป็น
หมวดหมู่ และสร้างความสมัพนัธ์เกบ็ไวใ้นท่ีเดียวกนั เพ่ือประโยชน์ในการนาํมาใชง้าน
ตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
 ฐานขอ้มูล (Database) ท่ีเกบ็รวบรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์ และเรียกใชง้านหรือ 
การประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ แฟ้มขอ้มูลหรือไฟลอ์าจจดัเกบ็
ขอ้มูลต่าง ๆ ไวใ้นแฟ้มเดียวกนัหรือหลายแฟ้มกไ็ด ้หรืออาจจะเป็นการรวบรวม
แฟ้มขอ้มูลไวใ้นหน่วยขอ้มูลสาํรองเดียวกนั เพ่ือใหบุ้คลากรจากหลายหน่วยงานไดใ้ช้
ขอ้มูลร่วมกนั การประมวลผลขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งดาํเนินการผา่นระบบ
จดัการฐานขอ้มูล (Database Management System : DBMS) ซ่ึงเป็นโปรแกรมชนิดหน่ึง
ท่ีสร้างข้ึนมา เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบการประมวลผลแฟ้มขอ้มูล ในระบบ
ประมวลฐานขอ้มูลน้ี แฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัหรือมีความสมัพนัธ์กนัจะ
ถูกเกบ็รวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดความซํ้ าซอ้นของขอ้มูล ทาํใหข้อ้มูลมีความ
ถูกตอ้งและทนัสมยัตลอดเวลา นอกจากน้ีโปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันาข้ึนก็จะไม่ข้ึนกบั
โครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลอีกดว้ย ดงันั้น ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง
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ระหวา่งผูใ้ชข้อ้มูลกบัฐานขอ้มูล ใหส้ามารถติดต่อกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภยั   

2.3.2.1 คุณสมบติัของฐานขอ้มูลท่ีดี 
 วตัถุประสงคข์องการออกแบบฐานขอ้มูลท่ีดี เพ่ือตอ้งการใหไ้ดฐ้านขอ้มูลท่ีดี
ท่ีสุด ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) ไม่ซบัซอ้น (Simplicity) ขอ้มูลตอ้งเขา้ใจไดง่้ายสาํหรับผูท่ี้เป็นบุคลากร
ดา้นคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงผูใ้ชง้านทัว่ไป 

2) อธิบายไดช้ดัเจน (Express Ability) สามารถอธิบายโครงสร้างของขอ้มูล 
ไม่วา่จะเป็นความหมายของขอ้มูล ความสมัพนัธ์ และขอ้กาํหนด (Constraint) ต่าง ๆ ได้
อยา่งชดัเจน 

3) ลดความซํ้ าซอ้น (Non Redundancy) ของขอ้มูลภายในองคก์รจะมีขอ้มูล
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น จะไม่ปรากฏอยูใ่นหลายแห่งภายในฐานขอ้มูล 

4) ความน่าเช่ือถือ และมีความเป็นบูรณาการ (Integrity) ขอ้มูลท่ีออกแบบมี
ความถูกตอ้งของขอ้มูลตามขอ้กาํหนดขององคก์ร 

5) ขอ้มูลท่ีมีอยู ่คือขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Minimalist) ซ่ึงฐานขอ้มูลท่ีดีตอ้ง
ประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีองคก์รตอ้งการใชง้านอยา่งครบถว้น และตอ้งไม่รวมขอ้มูลท่ีไม่
ตอ้งการใชง้านอยูใ่นฐานขอ้มูล 

6) ขยายขอบเขตได ้(Extensibility) สามารถปรับขยายและรองรับการขยายตวั
ของการใชข้อ้มูลได ้

2.3.3  สารสนเทศ (Information) 
 งานวิจยัของวาฤทธ์ิ  กนัแกว้ (2545) ไดนิ้ยาม สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
การผา่นการประมวลผล ผา่นการวเิคราะห์ หรือสรุปใหอ้ยูใ่นรูปท่ีมีความหมาย ท่ี
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์ปัจจุบนัสารสนเทศเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญั เพราะวา่สารสนเทศสร้างประโยชน์ ช่วยดาํเนินการ 
และบริหารจดัการของหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 งานวิจยัของโสภิดา แพรดาํ (2546) กล่าวไวว้า่ สารสนเทศ คือ การนาํขอ้มูลดิบ
มาผา่นกระบวนการประมวลผลใด ๆ เพ่ือใหเ้กิดสารสนเทศและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้
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 สรุปไดว้า่ สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลตามรูปแบบท่ีตอ้งการ
นาํไปใชง้านเพื่อประโยชน์ต่อการตดัสินใจ หรือการบริหารงานในองคก์ร 

2.3.4  ระบบสารสนเทศ (Information System) 
 งานวิจยัของวาฤทธ์ิ กนัแกว้ (2545) ไดนิ้ยาม ระบบสารสนเทศ คือ ระบบท่ี 
ผา่นกระบวนการประมวลขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการเพ่ือจะช่วยใน 
การปฏิบติังานองคก์ร ขอ้มูลนาํเขา้จะถูกประมวลผลใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ตามวตัถุประสงคไ์ด ้ระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงาน
ขององคก์รต่าง ๆ ในปัจจุบนั สารสนเทศจะตอ้งมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว จึงมีการนาํ
คอมพิวเตอร์มาใชจ้ดัเกบ็ขอ้มูลในสารสนเทศ 
 งานวิจยัของสลัยทุธ์ สวา่งวรรณ (2546) กล่าวไวว้า่ ระบบสารสนเทศในดา้น
เทคนิค หมายถึงกลุ่มระบบงานท่ีประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือตวัอุปกรณ์ 
และซอฟตแ์วร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีรวบรวม ประมวลผล 
จดัเกบ็ และแจกจ่ายขอ้มูลข่าวสารเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจ และควบคุมภายในองคก์ร 
นอกจากน้ียงัช่วยบุคคลภายในองคก์รนั้น ๆ ในการประสานงาน การวเิคราะห์ปัญหา  
การสร้างแบบจาํลองวตัถุท่ีมีความซํ้ าซอ้น และการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
 สรุปไดว้า่ ระบบสารสนเทศ คือ ระบบท่ีประกอบไปดว้ยฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ 
ผูใ้ชแ้ละกระบวนการท่ีมีการบริการขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีผา่นการ
ประมวลผลตามรูปแบบท่ีตอ้งการนาํไปใชง้าน เพ่ือประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองการตดัสินใจ 
หรือการบริหารงานภายในองคก์ร 

2.3.5 วงจรการพฒันาระบบงานสาํหรับระบบสารสนเทศ  
วงจรการพฒันาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) สาํหรับ

ระบบสารสนเทศมีขั้นตอนในการพฒันา 7 ขั้นตอน สามารถแบ่งออกเป็นลาํดบัขั้นตอน
ดงัน้ี  
     2.3.5.1 กาํหนดปัญหา (Problem Definition) การกาํหนดปัญหาเป็นขั้นตอน
ของการกาํหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาจากการดาํเนินงานในปัจจุบนั 
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างระบบใหม่ การกาํหนดความตอ้งการ (Requirement) 
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ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกบัผูใ้ช้งานโดยขอ้มูลเหล่าน้ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ การ
รวบรวมขอ้มูลจากการดาํเนินงานต่าง ๆ เพ่ือทาํการสรุปเป็นขอ้กาํหนด (Requirement 
Specification) ท่ีชดัเจน หากเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่อาจเรียกขั้นตอนน้ีวา่ ขั้นตอน
ของการศึกษาความเป็นไปได ้สรุปขั้นตอนของการกาํหนดปัญหา คือ การรับรู้สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน การสรุปหาสาเหตุของปัญหา และสรุปผลยืน่แก่
ผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา ทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่าง ๆ เช่น ดา้นตน้ทุน และ
ทรัพยากร การรวบรวมความตอ้งการ (Requirements) จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสงัเกต การสอบถาม และสรุป
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ใหมี้ความชดัเจน ถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย 
 2.3.5.2  ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study)  

1) กาํหนดหวัขอ้ปัญหาและตดัสินใจในการพฒันาระบบสารสนเทศ
ใหม่ หรือการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปไดห้รือไม่ โดยเสียค่าใชจ่้ายและ
เวลานอ้ยท่ีสุด  

2) ความเป็นไปไดท้างเทคนิค นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตอ้งกาํหนดให้ไดว้่าการแกปั้ญหานั้นมีความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค เช่น จาํนวน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูเ่พียงพอหรือไม่ ซอฟตแ์วร์แกไ้ขไดห้รือไม่  

3) ความเป็นไปไดท้างบุคลากร นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตอ้งกาํหนดให้ไดว้่าการแกปั้ญหานั้นมีความเป็นไปไดท้างดา้นบุคลากร เช่น มีบุคคลท่ี
เหมาะสมท่ีจะพฒันาและติดตั้งระบบ ผูใ้ชมี้ความคิดเห็นอยา่งไรกบัการเปล่ียนแปลง  

4) ความเป็นไปไดท้างดา้นเวลา นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบตอ้ง
ประมาณเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันาระบบ 

5) ความเป็นไปไดท้างดา้นการปฏิบติังาน นกัวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบตอ้งกาํหนดใหไ้ดว้า่การแกปั้ญหานั้นมีความเป็นไปไดท้างดา้นการปฏิบติังาน เช่น 
คนในองคก์รสามารถนาํระบบประยกุตม์าใชใ้นปฏิบติังานไดจ้ริง หรือสามารถนาํมาใช้
งานร่วมกบัการปฏิบติังานได ้

6) ความเป็นไปไดท้างดา้นงบประมาณ นกัวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบตอ้งกาํหนดใหไ้ดว้า่การแกปั้ญหานั้นมีความเป็นไปไดด้า้นงบประมาณท่ีไดรั้บมา 
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เช่น ไดรั้บงบประมาณมาเพียงพอต่อการใชจ่้ายดา้นการจดัซ้ือฮาร์ดแวร์ หรือซอฟตแ์วร์ 
หรือการจา้งบุคลากร 
 2.3.5.3 วเิคราะห์ความตอ้งการของระบบ (Analyzing System Needs)  

1) ศึกษาการทาํงานเดิม  
2) กาํหนดความตอ้งการของระบบใหม่  
3) กาํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ระบบ  
4) บุคลากรในหน่วยงาน หรือผูใ้ชต้อ้งใหค้วามร่วมมือ 
5) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบตอ้งศึกษาเอกสารท่ีมีอยู่ และ

ศึกษาระบบเดิมเพ่ือให้เขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของระบบ  
6) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบตอ้งจดัทาํรายงานความตอ้งการ

ของระบบใหม่  
7) นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบตอ้งเขียนแผนภาพการทาํงาน

ของระบบเดิมและระบบใหม่ 
8) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบตอ้งจดัทาํตน้แบบ (Prototype)  

 2.3.5.4 ออกแบบระบบ (Designing the Systems)  
1) ออกแบบระบบใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้

และผูบ้ริหาร  
2) บุคลากรและหนา้ท่ี  

- นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบตดัสินใจเลือกฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์  

-  นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบตอ้งออกแบบขอ้มูล ออกแบบ
รายงานออกแบบการแสดงผลบนหนา้จอ และออกแบบฐานขอ้มูล  

- นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบตอ้งกาํหนดจาํนวนบุคลากร 
ในระบบ 
 2.3.5.5 พฒันาซอฟตแ์วร์และจดัทาํเอกสาร (Developing and Documenting 
Software)  
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1) เขียนโปรแกรม จดัทาํคู่มือการใชโ้ปรแกรม และฝึกอบรมผูใ้ชท่ี้
เก่ียวขอ้งในระบบ  

2) บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและหนา้ท่ี  
- นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบเตรียมสถานท่ีในการติดตั้ง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
- นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบวางแผนและดูแลการเขียน

โปรแกรม  
- โปรแกรมเมอร์ทาํหนา้ท่ีเขียนโปรแกรม  
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบดูแลการเขียนคู่มือการใช้

โปรแกรมและการฝึกอบรม  
 2.3.5.6 ทดสอบและบาํรุงรักษาระบบ (Testing and Maintaining the System) 

1) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบและทีมงานทาํการทดสอบ
โปรแกรม 

2) ผูใ้ชต้รวจสอบโปรแกรมซ่ึงตอ้งทาํงานไดต้ามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  
3) ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเม่ือ

ทดสอบโปรแกรมแลว้โปรแกรมไม่เป็นไปตามความตอ้งการ อาจตอ้งแกไ้ขปรับปรุง
ใหม่  

4) การบาํรุงรักษา เป็นการแกไ้ขโปรแกรมหลงัจากใชง้านแลว้ 
เน่ืองจากมีปัญหาในโปรแกรม (Bug) ธุรกิจเกิดการเปล่ียนแปลงไป เช่น ธุรกิจ
ขยายตวั ธุรกิจสร้างสินคา้ตวัใหม่ ความตอ้งการของระบบเพ่ิมข้ึน ความตอ้งการใช้
รายงานเพ่ิมข้ึน การเปล่ียนแปลงทางฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ความตอ้งการผูใ้ชมี้
เพ่ิมข้ึน 40-60 เปอร์เซ็นตข์องค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบจะใชใ้นการบาํรุงรักษาระบบ 
 2.3.5.7 ดาํเนินงานและประเมิน (Implementing and evaluating the System)  

1) ติดตั้งระบบใหพ้ร้อมใชง้าน  
2) นาํระบบใหม่มาใชแ้ทนระบบเดิม  
3) ใชร้ะบบใหม่ควบคู่กบัระบบเดิมสักระยะหน่ึง แลว้ดูผลลพัธ์ว่า

ตรงกนัหรือไม่ถา้ใชง้านดีกเ็ลิกใชร้ะบบเดิม และใชร้ะบบใหม่  
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4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบทาํการประเมินผลเพ่ือให้
ทราบถึงความพอใจของผูใ้ชร้ะบบ หรือส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุง หรือปัญหาท่ีพบ 
 
2.4  การเขยีนแผนภาพแสดงการทาํงานของระบบ  

2.4.1  แผนภาพกระแสขอ้มูล (DFD : Data Flow Diagram)  
แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ 

แผนภาพการไหลของขอ้มูล เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือแสดงการไหลของขอ้มูลและ 
การประมวลผลต่าง ๆ ในระบบ สมัพนัธ์กบัแหล่งเกบ็ขอ้มูลท่ีใช ้เป็นส่ือท่ีช่วยให ้
การวเิคราะห์เป็นไปไดโ้ดยง่าย และมีความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูว้เิคราะห์ระบบเอง 
หรือระหวา่งผูว้เิคราะห์ระบบกบัโปรแกรมเมอร์ หรือระหวา่งผูว้เิคราะห์ระบบกบัผูใ้ช้
ระบบ 

2.4.1.1 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูล 
1) มีความอิสระในการใชง้าน โดยไม่ตอ้งมีเทคนิคอ่ืนมาช่วย 

เน่ืองจากสามารถใชส้ญัลกัษณ์ต่าง ๆ แทนส่ิงท่ีวเิคราะห์มา 
2) เป็นส่ือท่ีง่ายต่อการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบใหญ่และ

ระบบยอ่ย ซ่ึงจะทาใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ไดดี้ 
3) เป็นส่ือท่ีช่วยในการวเิคราะห์ระบบใหเ้ป็นไปไดง่้าย และมี 

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูว้เิคราะห์ระบบ หรือระหวา่งผูว้ิเคราะห์ระบบกบั
โปรแกรมเมอร์ หรือระหวา่งผูว้เิคราะห์ระบบกบัผูใ้ช ้

4) ช่วยในการวเิคราะห์ระบบใหส้ะดวก โดยสามารถเห็นขอ้มูลและ
ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นแผนภาพ 

2.4.1.2 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล ประกอบดว้ย 4 สญัลกัษณ์ ท่ี

แสดงถึงการประมวลผล การไหลของขอ้มูล ส่วนท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล และส่ิงท่ีอยูน่อกระบบ 
โดยไดมี้การศึกษาคิดคน้พฒันาวธีิการอยูห่ลายแบบ แต่ท่ีเป็นมาตรฐานมี 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีคิดคน้โดย Gane and Sarson (1979) และ กลุ่มของ DeMarco and Yourdon 
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(SeMarco, 1979) ถึงแมส้ญัลกัษณ์บางอยา่งของสององคก์รน้ีจะต่างกนั แต่องคป์ระกอบ
ของแผนภาพและหลกัการเขียนแผนภาพไม่ไดแ้ตกต่างกนั ดงัตาราง 1 
ตาราง 1  
สัญลกัษณ์ท่ีใ ช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 

ช่ือสญัลกัษณ์ DeMacro & Yourdon symbols Gane & Sarson symbols 

การประมวลผล 
(Process) 

 
 

 
 

 

แหล่งเกบ็ขอ้มูล 
(Data Store) 

 
 
 

 
 

กระแสขอ้มูล 
(Data Flow) 

  
 

 

ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก 
(External Entity) 

 
 
 
 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล ประกอบดว้ย 4 สญัลกัษณ์ คือ 
1) สญัลกัษณ์การประมวลผล (Process Symbol)  

 การประมวลผล (Process) เป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลจากรูปแบบหน่ึง (Input) 
ไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง (Output) ซ่ึงเป็นขั้นตอนการทาํงานภายในระบบ 
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2) สญัลกัษณ์แหล่งเกบ็ขอ้มูล (Data Store Symbol) 
เป็นส่วนท่ีใชแ้ทนช่ือแฟ้มขอ้มูลท่ีเกบ็ขอ้มูล เพราะมีการประมวลผลหลายแบบท่ี

จะตอ้งมีการเกบ็ขอ้มูลไวเ้พ่ือท่ีจะไดน้าํไปใชภ้ายหลงั ซ่ึงแหล่งเกบ็ขอ้มูลจะตอ้งมีทั้ง
ขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก 

3) สญัลกัษณ์กระแสขอ้มูล (Data Flow Symbol) 
 เป็นเส้นทางในการไหลของขอ้มูลจากส่วนหน่ึง ไปยงัอีกส่วนหน่ึงของระบบ
สารสนเทศ โดยจะมีลูกศรแสดงถึงการไหลจากปลายลูกศร ไปยงัหวัลูกศร ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ปรากฏบนเส้นน้ีจะเป็นไดท้ั้งขอ้ความ ตวัเลข รายการเรคคอร์ดท่ีระบบคอมพิวเตอร์
สามารถนาํไปประมวลผลได ้

4) สญัลกัษณ์ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก (External Entity Symbol) 
เป็นส่วนท่ีใชแ้ทนคน แผนกภายในองคก์ร และแผนกภายนอกองคก์ร หรือ

ระบบสารสนเทศอ่ืนท่ีเป็นส่วนท่ีจะใหข้อ้มูลหรือรับขอ้มูล  ส่ิงท่ีอยูน่อกระบบน้ีใช้
แสดงถึงขอบเขตของระบบสารสนเทศ และแสดงถึงวา่ระบบท่ีศึกษาอยูน้ี่จะติดต่อกบั 
ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกดว้ยวธีิใด (นาํขอ้มูลเขา้มา หรือไดข้อ้มูลออกไป) 
 

2.4.2  แผนผงัความสมัพนัธ์ (E-R Diagram)  
Entity Relationship Diagram (E-R Diagram) คือ เป็นแผนภาพท่ีทาํหนา้ท่ีจาํลอง

ขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กนั วธีิการน้ีเป็นการออกแบบฐานขอ้มูลในระดบั Conceptual 
โดยเป็นแบบจาํลองขอ้มูลท่ีแสดงถึงโครงสร้างฐานขอ้มูลท่ีเป็นอิสระจาก Software ท่ีจะ
ใชพ้ฒันาฐานขอ้มูล (ไม่ข้ึนกบั Software)  เพ่ือทาํใหบุ้คลากรเขา้ใจในระบบฐานขอ้มูล
ไดง่้าย 

2.4.2.1 องคป์ระกอบพ้ืนฐานของแผนผงัความสมัพนัธ์ 
1) เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง ส่ิงของหรือวตัถุท่ีเราสนใจ ซ่ึงอาจจบั

ตอ้งไดแ้ละเป็นไดท้ั้งนามธรรม เป็นส่วนท่ีใชส้าํหรับเกบ็ขอ้มูลแต่ละรายการภายใน
ระบบท่ีเรากาํลงัจดัทาํอยู ่ซ่ึงสญัลกัษณ์จะแทนดว้ยรูปส่ีเหล่ียมและมีช่ือ Entity  
อยูภ่ายใน 
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ภาพ 3 สญัลกัษณ์ของ Entity 

 2) แอททริบิวท ์(Attribute) คือ คุณสมบติัของวตัถุหรือส่ิงของ 
ท่ีเราสนใจ โดยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของเอนทิต้ี โดย
คุณสมบติัน้ีมีอยูใ่นทุกเอนทิต้ี เช่น Attributes ของพนกังาน ประกอบดว้ย เลขท่ีพนกังาน 
ช่ือ-นามสกลุ เพศ เงินเดือน ซ่ึงสญัลกัษณ์ Attributes นั้นจะแทนดว้ยวงรี  โดยมีช่ือของ 
Attributes กาํกบัอยูภ่ายใน และมีเส้นเช่ือมต่อกบั Entity ของมนั 

 

 
 

ภาพ 4  สญัลกัษณ์ของ Attribute 
3) ความสมัพนัธ์ (Relationship) หมายถึง Entity ท่ีแสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 Entity ข้ึนไป เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่ง Entity ท่ีมี Attributes 
ร่วมกนั โดยแต่ละความสมัพนัธ์จะถูกระบุดว้ยสญัลกัษณ์ส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั 
(Diamond) และคาํท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์นั้น ๆ พร้อมทั้งระบุชนิดของความสมัพนัธ์
ระหวา่ง Entity นั้น ๆ ดว้ย 

  

 
 

ภาพ 5  สญัลกัษณ์ของ Relationship 
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โดยแบ่งประเภทของ Relationship ไดด้งัน้ี คือ 
1. ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One - to - One Relationship) เป็น

ความสมัพนัธ์ของสมาชิกของใน Entity หน่ึงไปสมัพนัธ์กบั กบัสมาชิกของใน Entity 
อีกอนัหน่ึง เพียงหน่ึงเดียวเท่านั้น 

 

 
 

ภาพ 6  ตวัอยา่งความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 

2. ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One - to - Many Relationship) เป็น
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกของใน Entity หน่ึงไปสมัพนัธ์กบั กบัสมาชิกของใน Entity 
อีกอนัหน่ึง มากกวา่ 1 สมาชิก 

 

 
 

ภาพ 7  ตวัอยา่งความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 

3. ความสมัพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many - to - Many Relationship) เป็น
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกมากกวา่ 1 สมาชิก ของใน Entity หน่ึงไปสมัพนัธ์กบั กบั
สมาชิกของใน Entity อีกอนัหน่ึง มากกวา่ 1 สมาชิก 

 

 
ภาพ 8  ตวัอยา่งความสมัพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
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ในการเขียนแผนผงัความสมัพนัธ์ (E-R Diagram) ท่ีใชใ้นการจาํลองแบบขอ้มูลมี
หลายรูปแบบ ซ่ึงท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมีอยู ่2 รูปแบบ ไดแ้ก่ Chen  Model ซ่ึงเป็นแบบ
ดั้งเดิม และ Crow’s  Foot Model ซ่ึงไดมี้การปรับรูปแบบใหเ้ขียนไดง่้ายข้ึน 
ตาราง 2   
สัญลกัษณ์ท่ีใ ช้ในการเขียนแผนผังความสัมพันธ์ (E-R Diagram) 

 ช่ือสญัลกัษณ์ Chen Model Crow’s Foot Model 

Entity  
 
 
 

Relationship Line : 
เส้นเช่ือมความสมัพนัธ์

ระหวา่ง Entity 
 

 
 

Relationship : 
 ใชแ้สดงความสมัพนัธ์

ระหวา่ง Entity  

 
 
 

ใชต้วัอกัษรเขียนแสดง
ความสมัพนัธ์ 

Attribute : 
ใชแ้สดง Attribute ของ 

Entity 
 

 
 
 

 

Identifier : 
ใชแ้สดงคียห์ลกั 

  
 
 
 

Associative Entity : 
เป็น Entity ท่ีถูกสร้างข้ึน
เพ่ือแปลงความสมัพนัธ์ 

แบบ M:M ใหเ้ป็นแบบ 1:M 

 
 
 
 

 

Entity Name 

Attribute 1 
Attribute 2 
….. 

Identifier 
Attribute 1 
….. 

Entity Name 

 Identifier 

 
          

Entity name 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
สัญลกัษณ์ท่ีใ ช้ในการเขียนแผนผังความสัมพันธ์ (E-R Diagram) 

 ช่ือสญัลกัษณ์ Chen Model Crow’s Foot Model 
Weak Entity : 

เป็น Entity ท่ีอยูไ่ดโ้ดยตอ้ง
อาศยั Entity อ่ืนในการคงอยู ่

  
 
 

 

สาํหรับความสมัพนัธ์ของขอ้มูล สามารถอธิบายสญัลกัษณ์ไดด้งัตาราง 3 
ตาราง 3 
อธิบายสัญลกัษณ์ของความสัมพันธ์ใน ER Diagram 

สญัลกัษณ์ คาํอธิบาย 

 

ความสมัพนัธ์แบบ หน่ึง ต่อ หลาย หรือ ศูนย ์คือ
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในเอนทิต้ี หน่ึงกบัอีก
เอนทิต้ี หน่ึง ไดม้ากกวา่ 1 สมาชิก หรือไม่มีกไ็ด ้
และไม่ไปเป็น Primary Key ของเอนทิต้ีรอง 

 

ความสมัพนัธ์แบบ หน่ึง ต่อ หลายคือความสมัพนัธ์
ของสมาชิกในเอนทิต้ี หน่ึงกบัอีกเอนทิต้ี หน่ึง ได้
มากกวา่ 1 สมาชิก และไม่ไปเป็น Primary Key ของ
เอนทิต้ีรอง 

 

ความสมัพนัธ์แบบ หน่ึง ต่อ หน่ึง หรือ ศูนย ์คือ
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในเอนทิต้ี หน่ึงกบัอีก
เอนทิต้ี หน่ึง มีได ้1 สมาชิก หรือไม่มีกไ็ด ้และไม่ไป
เป็น Primary Key ของเอนทิต้ีรอง 

 

ความสมัพนัธ์แบบ หน่ึง ต่อ หน่ึง คือความสมัพนัธ์
ของสมาชิกในเอนทิต้ี หน่ึงกบัอีกเอนทิต้ี หน่ึง มีได ้1 
สมาชิก และไม่ไปเป็น Primary Key ของเอนทิต้ีรอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
อธิบายสัญลกัษณ์ ER Diagram 

สญัลกัษณ์ คาํอธิบาย 

 

ความสมัพนัธ์แบบ หน่ึง ต่อ หลาย หรือ ศูนย ์คือ
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในเอนทิต้ี หน่ึงกบัอีก
เอนทิต้ี หน่ึง ไดม้ากกวา่ 1 สมาชิก หรือไม่มีกไ็ด ้
และไปเป็น Primary Key ของเอนทิต้ีรอง 

 

ความสมัพนัธ์แบบ หน่ึง ต่อ หลายคือความสมัพนัธ์
ของสมาชิกในเอนทิต้ี หน่ึงกบัอีกเอนทิต้ี หน่ึง ได้
มากกวา่ 1 สมาชิก และไปเป็น Primary Key ของ
เอนทิต้ีรอง 

 

ความสมัพนัธ์แบบ หน่ึง ต่อ หน่ึง หรือ ศูนย ์คือ
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในเอนทิต้ี หน่ึงกบัอีก
เอนทิต้ี หน่ึง มีได ้1 สมาชิก หรือไม่มีกไ็ด ้และ
ไปเป็น Primary Key ของเอนทิต้ีรอง 

 

ความสมัพนัธ์แบบ หน่ึง ต่อ หน่ึง คือ
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในเอนทิต้ี หน่ึงกบัอีก
เอนทิต้ี หน่ึง มีได ้1 สมาชิก และไปเป็น Primary 
Key ของเอนทิต้ีรอง 

 



 

บทท่ี 3 
วธีิการศึกษา 

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคซ่ึ์งไดก้าํหนดไวใ้นบทท่ี 1 ผูจ้ดัทาํไดใ้ช้
ขั้นตอนการพฒันาระบบท่ีเรียกวา่ SDLC Model หรือ System Development Life Cycle 
ในการพฒันาระบบสารสนเทศและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชซ่ึ้งขั้นตอนการ
พฒันาระบบสามารถแบ่งออกได ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การเก็บรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช้งานเพ่ือกาํหนดความตอ้งการของ
ระบบ (Determination of System Requirement) 

3.2 การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) แบ่งเป็น  
3.2.1 การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
3.2.2 การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 

3.3 การพฒันาระบบ (Development of System) 
3.4 การทดสอบระบบ (Systems Testing) 

 การวเิคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง คร้ังน้ี ผูจ้ดัทาํได้
เขา้ไปเก่ียวขอ้ง 3 ส่วน คือ การเกบ็รวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชง้านเพ่ือกาํหนดความ
ตอ้งการของระบบ การวเิคราะห์และออกแบบระบบ และ การทดสอบระบบ ส่วนการ
พฒันาระบบไดใ้หบ้ริษทัดาํเนินการ ซ่ึงสามารถแสดงไดต้ามแผนภาพขา้งล่าง 
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ภาพ 9  แผนภาพการดาํเนินงาน 
 
3.1 การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อกําหนดความต้องการของระบบ 
(Determination of System Requirement) 

การเกบ็รวบรวมความตอ้งการผูใ้ชง้าน ใชว้ธีิการศึกษาจากเอกสารหรือขอ้มูล
ทุติยภูมิ เช่น เอกสารดา้นกระบวนงาน ผงัการทาํงาน ฟอร์มเอกสาร รายงานต่างๆ 
รวมถึงเอกสารคู่มือปฏิบติังาน เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการสร้างรายละเอียดของคาํถามใน
ขั้นตอนของการสมัภาษณ์ และใชว้ธีิการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านร่วมดว้ย เพ่ือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลอยา่งละเอียด และสามารถซกัถามเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหา โดยรูปแบบของ
การสมัภาษณ์จะใชท้ั้งแบบไม่มีโครงสร้างและแบบมีโครงสร้างร่วมกนั และลกัษณะ
ของคาํถามจะใชค้าํถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถแสดงความคิดเห็น ร่วมกบั
คาํถามปลายปิดท่ีมีตวัเลือกใหต้อบ โดยสามารถสรุปรายละเอียด ไดด้งัน้ี 

การเกบ็รวบรวมความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านเพ่ือกาํหนดความตอ้งการ 

ของระบบ 

การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ 

การพฒันาระบบ 

การทดสอบระบบ 

ผูจ้ดัทาํมีส่วนร่วม 

ผูจ้ดัทาํมีส่วนร่วม 

ผูรั้บจา้งจาก
ภายนอกดาํเนินการ 
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3.1.1 ผูใ้ชง้าน คือ เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในส่วนกลาง ไดแ้ก่ ศูนย/์สาํนกัใน สป.ทส. 
จาํนวน 14 หน่วยงาน รวมถึงสาํนกังานรัฐมนตรีอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 15 
หน่วยงาน สามารถจองรถยนตร์าชการส่วนกลางไดผ้า่นระบบ โดยไม่ตอ้งเขียนใบขอใช้
รถยนต ์สามารถตรวจสอบผลการจองรถยนตผ์า่นระบบและดาวน์โหลดเอกสารได ้ทาํ
ใหเ้กิดความรวดเร็วในการใชง้าน  

3.1.2 ผูดู้แลระบบ คือ ส่วนพสัดุ สาํนกับริหารกลาง สามารถจดัสรร อนุมติัจดัสรร 
อนุญาตการจอง พิมพร์ายงานยานพาหนะส่วนกลางได ้และสามารถติดตามผลการใช้
รถยนต ์รวมถึงสามารถบริหารจดัการผูใ้ชง้านระบบไดอ้ยา่งมีระบบ 

3.1.3 คุณสมบติัของระบบ 
3.1.3.1 ผูดู้แลระบบ (Admin) สามารถ Login เขา้ระบบเพ่ือเพ่ิม แกไ้ข หรือลบ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
1) รายละเอียดเก่ียวกบัรถ ไดแ้ก่ ยีห่อ้รถ รุ่นรถ เลขทะเบียนรถ  

จาํนวนท่ีนัง่  
2) หน่วยงานเจา้ของรถ  
3) ขอ้มูลผูข้บัรถ 
4) สถานะการใชง้าน   

3.1.3.2 ผูใ้ชง้านระบบ (User) สามารถขอจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง มี
รายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลผูข้อจองรถ เช่น ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน หมายเลข
โทรศพัท ์ 

2) สถานท่ีปลายทาง 
3) วนัท่ีและเวลาออกเดินทาง  
4) วนัท่ีและเวลากลบั 
5) จาํนวนผูเ้ดินทาง 
6) สามารถเลือกเหตุผลการใชร้ถได ้

3.1.3.3 ผูดู้แลระบบตอ้งสามารถทาํการอนุมติัคาํขอใชง้านรถ รวมทั้งจดัสรร
รถและผูข้บัรถ ก่อนแสดงผลการจองในระบบได ้
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3.1.3.4 ระบบสามารถพิมพเ์อกสารการใชง้านรถในแต่ละคร้ังได ้
3.1.3.5 ระบบสามารถสืบคน้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดได ้
3.1.3.6 ระบบสามารถแสดงรายงานตามเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดได ้รวมทั้งพิมพ์

รายงานไดใ้นรูปแบบตารางและ/หรือกราฟ โดยใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์PDF ไดเ้ป็น 
อยา่งนอ้ย  

 
3.2 การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  เป็นระบบท่ีใช้
สาํหรับจองยานพาหนะภายในสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผูใ้ชง้านระบบ (User) สามารถแจง้ความประสงคผ์า่นทางเวบ็ไซตแ์ละ
ผูดู้แลระบบ (Admin) สามารถบริหารจดัการจองยานพาหนะได ้โดยระบบสารสนเทศ
ดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามแนวคิดการวเิคราะห์และออกแบบระบบ โดยพฒันาใหใ้ชง้านใน
รูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) ใชห้ลกัการท่ีเรียกวา่ Client/Server 
System  คือ การท่ีเคร่ืองผูใ้หบ้ริการ (Web Server) และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการ (Client) 
เช่ือมต่อกนัผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการไดติ้ดต่อร้องขอบริการจาก
เคร่ืองผูใ้หบ้ริการ แลว้เคร่ืองผูใ้หบ้ริการกจ็ะดาํเนินการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้อง
ขอ และส่งขอ้มูลกลบัไปใหเ้คร่ืองผูใ้ชบ้ริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการการทาํงาน
จากทุกท่ีทุกเวลา ดว้ยฐานขอ้มูลเดียวกนั ทาํงานร่วมกนัจากหลายๆ ท่ีไดพ้ร้อมกนั และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน อีกทั้งไดว้เิคราะห์ ออกแบบใหร้องรับกบั
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ง่ายต่อการใชง้าน รองรับการแสดงผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Devices) ต่างๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านมาก
ท่ีสุดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.2.1 การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
เป็นขั้นตอนในการออกแบบลกัษณะการทาํงานของระบบตามทางเลือกท่ีไดจ้าก

เลือกไวจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ โดยการออกแบบในเชิงตรรกะน้ียงัไม่ไดมี้การ
ระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาใช ้เพียงแต่กาํหนดถึงลกัษณะของรูปแบบ
รายงานท่ีเกิดจากการทาํงานของระบบ ลกัษณะของการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ และผลลพัธ์
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ท่ีไดจ้ากระบบ ซ่ึงจะเลือกใชก้ารนาํเสนอรูปแบบของรายงาน และลกัษณะของจอภาพ
ของระบบจะทาํใหส้ามารถเขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของระบบไดช้ดัเจนข้ึน โดยใช้
เคร่ืองมือ คือ  

1) แสดงการไหลของขอ้มูลและการประมวลผลในระบบดว้ย แผนภาพ
กระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD)  

2) ออกแบบฐานขอ้มูลในระดบั Logical ดว้ย แผนผงัความสัมพนัธ์ (E-R 
Diagram) และอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลดว้ย Data Dictionary 

3.2.2 การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
เป็นขั้นตอนท่ีระบุถึงลกัษณะการทาํงานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค 

โดยระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาใช ้เทคโนโลย ีโปรแกรมภาษาท่ีจะนาํมา
ทาํการเขียนโปรแกรม ฐานขอ้มูลของการออกแบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมกบัระบบ ส่ิงท่ี
ไดจ้ากขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพน้ีจะเป็นขอ้มูลของการออกแบบ เพ่ือส่งมอบ
ใหก้บัโปรแกรมเมอร์เพ่ือใชเ้ขียนโปรแกรมตามลกัษณะการทาํงานของระบบท่ีได้
ออกแบบและกาํหนดไว ้ไดแ้ก่  

1) การออกแบบรายงานสาํหรับแสดงผลในรูปแบบตาราง กราฟ 
2) การออกแบบฟอร์มสาํหรับป้อนขอ้มูลเขา้ระบบ 
3) การออกแบบส่วนติตต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) 
4) การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
5) การออกแบบระบบรักษาความปลอดภยั 
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3.2.2.1 สถาปัตยกรรมการทาํงานในภาพรวมของระบบ (System 

Architecture)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10 สถาปัตยกรรมการทาํงานในภาพรวมของระบบ (System Architecture) 

จากภาพ 10 ระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง ไดมี้การออกแบบระบบงาน 
โดยแบ่งส่วนการทาํงานเป็น 4 ระดบั ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1) Client Application ซ่ึงระบบมีลกัษณะเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่โดยผูใ้ชง้าน
(Client) สามารถเขา้ใชง้านผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) เช่น Internet Explorer 
version 9, Mozilla Firefox version 22 และ Google Chrome version 28 เป็นอยา่งนอ้ย 
หรือโมบายเบราวเ์ซอร์ (Mobile Browser) ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งติดตั้งตวัโปรแกรมบน

Thin Client (Web Browser) 
Mobile Browser 

PHP5 HTML5 CSS3 

Application 

Apache 2.4.23 

MySQL 5.7.15 

Client 

Application 

Web Server 

Database 
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้โดยตวัโปรแกรมจะติดตั้งอยูบ่นเวบ็เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ซ่ึง
เป็นการใชแ้นวคิดแบบ Thin Client 

2) Application เป็นตวัโปรแกรม ถูกพฒันาดว้ยภาษา PHP5  HTML5 และ CSS3  
3) Web Server เป็นตวัเคร่ืองท่ีติดตั้งตวัแอพพลิเคชัน่ โดยใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีช่ือ 

Apache เวอร์ชัน่ 2.4.23 
4) Database เป็นตวัท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล ซ่ึงใชโ้ปรแกรม MySQL5.7.15 

 
3.2.2.2 System Overview 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11 System Overview 

จากภาพ 11 ระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง ไดมี้การออกแบบระบบงาน
ใหก้บัผูใ้ชง้าน ศูนย/์สาํนกั/กลุ่ม ใน สป.ทส. จาํนวน 14 หน่วยงาน รวมถึงสาํนกังาน
รัฐมนตรีอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 15 หน่วยงานโดยมีผูดู้แลระบบ คือ สาํนกับริหารกลาง 

LOG IN 

ระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
 

ผู้ใช้งาน 
 การจองรถยนต ์

การตรวจสอบผลการจอง 

การยกเลิกการจอง 

ผู้ดูแลระบบ 
 การจดัสรรรถยนต ์

การอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

การอนุญาตจองรถยนต ์  

Database 

หน่วยงานใน 
สป.ทส.ส่วนกลาง 

 

ผู้ดูแลระบบ 
 สบก. 

ผู้ใช้งาน 

กกม.  กตน. 
กพร.  สบก. 
สตป.  สบร. 
สรป.  สนย. 
สกบ.  ศทส. 
สร.    สพบ. 
ศบร.    ศปท. 
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(สบก.) และแบ่งสิทธิการใชง้านออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผูใ้ชง้าน และผูดู้แลระบบ 
โดยผูใ้ชง้านสามารถทาํการจองรถยนต ์ตรวจสอบผลการจองรถยนต ์ยกเลิกการจอง
รถยนตไ์ด ้ส่วนผูดู้แลระบบสามารถจดัสรรรถยนต ์อนุมติัจดัสรรรถยนต ์และอนุญาต
จองรถยนตไ์ด ้

3.2.2.3 การออกแบบหนา้จอ (Input / Output Design) 
หลงัจากท่ีไดท้าํการวเิคราะห์และออกแบบระบบแลว้ ทาํใหท้ราบถึงโครงสร้าง

การทาํงานของระบบทั้งหมด ขั้นตอนต่อไปเป็นการออกแบบหนา้จอของระบบจอง
รถยนตร์าชการส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การออกแบบหนา้จอระบบ ไดค้าํนึงถึงความสวยงาม ความ
สะดวกในการใชง้าน และเป็นไปในรูปแบบเดียวกนั  

2) การออกแบบกราฟฟิก มีการนาํเสนอส่วนท่ีเป็นขอ้ความ และ
ส่วนท่ีเป็นสญัลกัษณ์กราฟฟิกใหมี้ความชดัเจน ส่ือความหมายวา่ตอ้งการใหผู้ใ้ชท้าํ
อะไรมีการออกแบบระบบท่ีเสนอโครงสร้างและขั้นตอนของการดาํเนินการอยา่งชดัเจน
เช่น ในกรณีท่ีผูใ้ชส้ัง่ดาํเนินการไม่ตรงตามขั้นตอนการทาํงาน ควรใหมี้การเตือน หรือ
เสนอสญัลกัษณ์ท่ีผูใ้ชท้ราบไดใ้นทนัทีวา่ควรจะแกไ้ขอยา่งไร 

3) การจดัการใส่ขอ้มูลไดค้าํนึงถึงความคงท่ีของการใส่ขอ้มูล
วธีิการสัง่ดาํเนินการใส่ขอ้มูลการลดปริมาณสัง่การท่ีผูใ้ชต้อ้งจดจาํความสมดุลในการใส่
ค่าขอ้มูลเขา้มากบัการนาํเสนอผลลพัธ์ความคล่องตวัของผูใ้ชใ้นการใส่ค่าขอ้มูลเขา้มา 

4) การจดัจอภาพมีการคาํนึงถึงความคงท่ีของการนาํเสนอการเสนอ
ขอ้มูลท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใจไดก้ารลดปริมาณส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งจดจาํความสมดุลระหวา่งการนาํเสนอ
ผลลพัธ์และการกาํหนดใส่ขอ้มูลเขา้มาความคล่องตวัของผูใ้ชใ้นการควบคุมการนาํเสนอ 

3.3 การพฒันาระบบ (Development of System) 
ในส่วนของการพฒันาระบบ ไดใ้หบ้ริษทัเป็นผูด้าํเนินการ พฒันาระบบโดยใช้

หลกัการแสดงผลเวบ็ไซตท่ี์รองรับทุกหนา้จอการทาํงาน (Responsive Web Design) และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบงาน ไดแ้ก่ 
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3.3.1 Database: MySQL 5.7.15 PHPMyAdmin 4.6.4 
3.3.2 Web Server: Apache 2.4.23 
3.3.3 Framework: jQuery 
3.3.4 Language: PHP5  HTML5 CSS3 

3.4 การทดสอบระบบ (Systems Testing) 
ระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง ไดพ้ฒันาในลกัษณะเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

ดงันั้นจึงนาํกระบวนการทดสอบเวบ็แอพพลิเคชัน่มาใชใ้นการทดสอบระบบ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

3.4.1 ทบทวนความตอ้งการของระบบและวตัถุประสงคก์ารใชง้านต่างๆ ของ
ผูใ้ชง้าน 

3.4.2 จดัลาํดบัความตอ้งการของระบบและวตัถุประสงคก์ารใชง้านของผูใ้ชง้าน 
เพ่ือทดสอบการใชง้านใหบ้รรลุความตอ้งการของระบบ 

3.4.3 กาํหนดวธีิการและเทคนิคท่ีจะใชท้ดสอบโดยจะใชก้ารทดสอบแบบ
แบลก็บอ็กซ์ (Black-Box testing) เน่ืองจากเป็นการนาํขอ้มูลจากการเกบ็ความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านมาสร้างเป็นกรณีทดสอบ เพ่ือใหท้ราบวา่ฟังกช์ัน่ครบถว้นหรือไม่ และกรณี
ท่ีใชท้ดสอบจะไม่ข้ึนกบัวธีิการสร้างซอฟตแ์วร์ และสามารถออกแบบกรณีทดสอบไป
พร้อมๆ กบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ได ้

3.4.4 จดัทาํแผนการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.4.4.1 กาํหนดกรณีทดสอบ (Test Case) ท่ีจะใชส้าํหรับทดสอบระบบ 
3.4.4.2 กาํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบระบบ ไดแ้ก่ แบบประเมินความ

พึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบโดยผูใ้ชง้าน  
3.4.5 ดาํเนินการทดสอบในระดบัหน่วยโดยจะทาํการทดสอบ ดงัน้ี 

3.4.5.1 การทดสอบเน้ือหา (Content Testing) เป็นการทดสอบคน้หา
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาทั้งหมด ไดแ้ก่ การพิสูจน์ตวัอกัษร (พิมพผ์ดิ สะกดคาํผดิ)  
ตรวจสอบการใชไ้วยากรณ์  ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของการนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบ
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ต่าง ๆ  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล และขอ้มูลท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง                  

3.4.5.2 การทดสอบอินเตอร์เฟส (Interface Testing) เป็นการทดสอบ 
การโตต้อบระหวา่งระบบกบัผูใ้ช ้ รวมถึงการตรวจสอบความสอดคลอ้งและสวยงาม
ของหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่   

3.4.5.3 การทดสอบการเช่ือมโยง (Navigation Testing) เป็นการทดสอบเพ่ือดู
วา่ทุกเส้นทางของการเช่ือมโยงในหนา้ระบบจะตอ้งใชง้านไดแ้ละถูกตอ้ง โดยไม่มี
ขอ้ผดิพลาด 

3.4.5.4 การทดสอบฟังกช์นั (Function Testing) เป็นการทดสอบคน้หา
ขอ้ผดิพลาดจากการทาํงานของระบบในโมดูล (Module) ต่าง ๆ   

3.4.5.5 การทดสอบระบบรักษาความปลอดภยั (Security Testing) เป็นการ
ทดสอบความปลอดภยัของระบบ  สามารถป้องกนัการเปล่ียนแปลงค่าต่าง ๆ ในระบบ 
และป้องกนัการเขา้ใชง้านระบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยทดสอบไดจ้าก 

3.4.5.5.1 สิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบงาน (Admin/ User) 
3.4.5.5.2 การลืม/เปล่ียนแปลงรหสัผา่น 
3.4.5.5.3 Session Time Out ระยะเวลาต่อเน่ืองในการใชร้ะบบซ่ึง

ระบบจะทาํการตรวจสอบหากพบวา่ผูใ้ชเ้ปิดหนา้เวบ็ไซตท้ิ์งไว ้แต่ไม่ไดใ้ชง้านระบบ
เกินระยะเวลา 30 นาที ผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบใหม่  

 



 
 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาในบทท่ี 3 การวเิคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนตร์าชการ
ส่วนกลาง  เป็นระบบท่ีใชส้าํหรับจองยานพาหนะภายในสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยผูใ้ชง้านระบบ (User) สามารถแจง้ความ
ประสงคผ์า่นทางเวบ็ไซตแ์ละผูดู้แลระบบ (Admin) สามารถบริหารจดัการจอง
ยานพาหนะได ้สามารถจาํแนกผลของการศึกษาได ้ดงัน้ี 

4.1 แผนผงัความสมัพนัธ์ (ER-Diagram) 
4.2 แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) 
4.3 หนา้จอการออกแบบระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง แบ่งออกเป็น  

4 ส่วน ไดแ้ก่ 
4.3.1 กลุ่มผูใ้ชง้าน สาํหรับเจา้หนา้ท่ีหรือผูใ้ชง้านทัว่ไป 
4.3.2 กลุ่มผูใ้ชง้าน สาํหรับผูอ้นุมติั (ผูบ้ริหารศูนย ์/ สาํนกั)  
4.3.3 กลุ่มผูดู้แลระบบ (Admin) ไดแ้ก่ การจดัสรรรถยนต ์การอนุมติัจดัสรร

รถยนต ์และการอนุญาตจองรถยนต ์  
4.3.4 กลุ่มผูบ้ริหารจดัการระบบ (Super Admin) 

4.1  แผนผงัความสัมพนัธ์ (ER-Diagram) 
ระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลางไดใ้ชก้ารออกแบบ  Entity Relationship 

Diagram (ER-Diagram) หรือแบบจาํลองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยูใ่น
ระบบ โดยมีโครงสร้างการเช่ือมโยงของฐานขอ้มูลแสดงไดด้งัภาพ 12 
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ภาพ 12  ER Diagram ระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
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4.2  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
แผนภาพกระแสขอ้มูล (DFD : Data Flow Diagram) คือ แบบจาํลอง

กระบวนการประเภทหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง โดย
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการทาํงานกบัขอ้มูล เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการเคล่ือนท่ี
ของขอ้มูลจากกระบวนการหน่ึงไปยงัอีกกระบวนการหน่ึง สาํหรับระบบจองรถยนต์
ราชการส่วนกลางไดเ้ลือกใชส้ญัลกัษณ์ของ Gane & Sarson symbols ในการออกแบบ 

ตาราง 4 
อธิบายสัญลกัษณ์ท่ีใ ช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 
 

Process : ขั้นตอนการทาํงานภายในระบบ 

 
 

Data Store : แหล่งขอ้มูลสามารถเป็นไดท้ั้ง
ไฟลข์อ้มูลและฐานขอ้มูล (File or Database) 

 
 
 

External Entity : ปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบ 

 
 
 

Data Flow : เส้นทางการไหลของขอ้มูล แสดง
ทิศทางของขอ้มูลจาก ขั้นตอนการทาํงานหน่ึง
ไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึง 

สาํหรับแผนภาพกระแสขอ้มูลระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง สามารถแสดง
ไดด้งัภาพ 13 - 24 โดยภาพ 13  เป็นการอธิบายในภาพรวมของ Context Diagram  ภาพ 
14 อธิบายรายละเอียดใน Level 1 และภาพ 15 – 24 อธิบายรายละเอียดใน Level 2
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ภาพ 13  Data Flow Diagram : Context Diagram 
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ภาพ 14  Data Flow Diagram : Level 1 
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ภาพ 15  Data Flow Diagram : Level 2 
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ภาพ 16  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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ภาพ 17  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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ภาพ 18  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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ภาพ 19  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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ภาพ 20  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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ภาพ 21  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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ภาพ 22  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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ภาพ 23  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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ภาพ 24  Data Flow Diagram : Level 2 (ต่อ) 
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4.3 หน้าจอการออกแบบระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง  
 หนา้จอการออกแบบระบบไดอ้อกแบบตามขั้นตอนการทาํงาน โดยแสดง 
การทาํงานในภาพรวมไดต้ามภาพ 25 แบ่งระดบัการใชง้านเป็น 4 กลุ่ม คือ 

4.3.1 กลุ่มผูใ้ชง้าน สาํหรับเจา้หนา้ท่ีหรือผูใ้ชง้านทัว่ไป ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานในส่วนกลาง ศูนย/์สาํนกั/กลุ่ม ใน สป.ทส. จาํนวน 14 หน่วยงาน รวมถึง
สาํนกังานรัฐมนตรีอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 15 หน่วยงาน โดยสามารถจองรถยนต์
ราชการส่วนกลาง ตรวจสอบผลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

4.3.2 กลุ่มผูใ้ชง้าน สาํหรับผูอ้นุมติั คือ ผูอ้าํนวยการ ศูนย/์สาํนกั/กลุ่ม ใน 
สป.ทส. โดยสามารถทาํการจองรถยนต ์และอนุมติัการจองรถยนตข์องหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบได ้

4.3.3 กลุ่มผูดู้แลระบบ (Admin) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ ส่วนพสัดุ สาํนกั
บริหารกลาง มีหนา้ท่ีในการจดัสรร อนุมติัจดัสรร และอนุญาตจองรถยนต ์

4.3.4 กลุ่มผูบ้ริหารจดัการระบบ (Super Admin) หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ คือ 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สป.ทส. ร่วมกบั ส่วนพสัดุ สาํนกับริหาร
กลาง มีหนา้ท่ีในการกาํหนดสิทธ์ิการใชง้านระบบและตั้งค่าระบบ 
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ภาพ 25  Flow การทาํงานภาพรวมของระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง
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4.3.1  กลุ่มผู้ใช้งาน สําหรับเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ใช้งานท่ัวไป 
ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิ ดาํเนินการในระบบจองรถยนต ์โดยแสดงไดต้ามผงัในภาพ 26 

ซ่ึงสามารถแบ่งการทาํงานออกเป็น 4 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
1) ส่วน A - การเขา้สู่ระบบ 
2) ส่วน B - การจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
3) ส่วน C - การตรวจสอบผลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
4) ส่วน D - การยกเลิกการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 26  Flow การทาํงานของเจา้หนา้ท่ี 
 

ส่วน A  

ส่วน B  

ส่วน C  

ส่วน D 
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ส่วน A - การเข้าสู่ระบบ 
4.3.1.1 ระบบจะแสดงหนา้แรก ดงัน้ี 

 
ภาพ 27  หนา้แรกของระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

ผูใ้ชง้านตอ้งระบุ Username และ Password ของผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บ และคลิก เขา้สู่
ระบบเพ่ือเขา้ใชง้าน 

4.3.1.2 เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อย จะปรากฏหนา้จอการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

 
ภาพ 28  หนา้จอการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
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   โดยจะแสดงขอ้มูลดงัน้ี 
4.3.1.2.1 ขอ้มูลผูใ้ชง้าน เช่น ช่ือ หรือหน่วยงาน ท่ีเขา้สู่ระบบจองรถยนต์

ราชการส่วนกลาง 
4.3.1.2.2 ขอ้มูลการเดินทาง ซ่ึงหากตอ้งการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

จะตอ้งระบุ 
1) วนัท่ีเดินทางไป – วนัท่ีเดินทางกลบั 
2) เวลาเดินทางไป - เวลาเดินทางกลบั 

4.3.1.2.3 ขอ้มูลแจง้สถานะการจอง ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) เมนูหนา้หลกั จะแสดงขอ้มูลเป็นหนา้แรกหลงัจากการเขา้สู่

ระบบ 
2) เมนูผลการดาํเนินการ เป็นเมนูแสดงขอ้มูลหลงัจากผูใ้ชง้าน

ในศูนย ์/ สาํนกัไดท้าํการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
3) เมนูรอการดาํเนินการ จะแสดงขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านไดท้าํการจอง

รถยนตร์าชการส่วนกลางไวก่้อนหนา้ 
4) ออกจากระบบ เป็นการออกจากระบบการจองรถยนตร์าชการ

ส่วนกลาง  

ส่วน B - การจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
4.3.1.3 การท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง จะตอ้งกรอกขอ้มูล 

ดงัหนา้จอดา้นล่าง 

 
ภาพ 29  ขอ้มูลการเดินทาง 
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ผูใ้ชง้านตอ้งกรอกขอ้มูลการเดินทาง ดงัน้ี 
4.3.1.3.1 วนั และเวลาท่ีเดินทางไปและกลบั 
4.3.1.3.2 เวลาเดินทางไป และเวลาเดินทางกลบั 

ทั้งน้ี ในการกรอกขอ้มูลการเดินทาง จะไม่สามารถกรอกวนัท่ีเดินทางไปหรือ
กลบั ยอ้นหลงัจากวนัปัจจุบนัได ้

4.3.1.4 กรอกขอ้มูลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง ดงัหนา้จอดา้นล่าง 

 

 
ภาพ 30  ขอ้มูลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
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ขอ้มูลผูจ้องเบ้ืองตน้จะมาจากขอ้มูลท่ีผูดู้แลระบบกาํหนดไว ้หากไม่มีขอ้มูล
ปรากฎ ใหผู้จ้องกรอกใหค้รบถว้น ดงัน้ี 

4.3.1.4.1 วตัถุประสงคก์ารเดินทาง ในช่อง “วตัถุประสงค”์ 
4.3.1.4.2 เลือก การเดินทางไประหวา่ง กรุงเทพ ปริมณฑล หรือต่างจงัหวดั 

ในช่อง “การเดินทาง” 
4.3.1.4.3 กรอก สถานท่ีราชการท่ีตอ้งการไป ในช่อง “สถานท่ีไปราชการ” 
4.3.1.4.4 เลือกเอกสารแนบเป็น PDF (ถา้มี) ซ่ึงแนบไดไ้ม่เกิน 3 ไฟล ์ 
4.3.1.4.5 ระบุขอ้ความ หรือ ความจาํเป็นอ่ืน ๆ (ถา้มี) ในช่อง “หมายเหตุ”  

 

4.3.1.5 กรอกขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีท่ีเดินทาง ดงัหนา้จอดา้นล่าง 

 
ภาพ 31  ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีท่ีเดินทาง 

ผูใ้ชง้านตอ้งกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 
4.3.1.5.1 จาํนวนเจา้หนา้ท่ี และ กดเคร่ืองหมายถูก 
4.3.1.5.2 ช่ือ นามสกลุ และ ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเดินทาง 
4.3.1.5.3 กด “ตกลง” เพ่ือส่งคาํขอ  

4.3.1.6 คลิก “รอผลการดาํเนินการ” จะปรากฏขอ้ความจากระบบท่ีไดรั้บคาํขอจอง
เรียบร้อยแลว้ โดยผูจ้องสามารถตรวจสอบผลการจองจาก เมนู “ผลการดาํเนินการ” หรือ 
สามารถคลิก “ดูสถานะการจองรถยนต”์ เพ่ือตรวจสอบผลการดาํเนินการได ้ดงัหนา้จอ
ดา้นล่าง 
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ภาพ 32  หนา้จอแสดงขอ้ความจากระบบท่ีไดรั้บคาํขอจองเรียบร้อยแลว้ 

ส่วน C - การตรวจสอบผลการจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง  
4.3.1.7 เม่ือผูจ้องไดท้าํการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางเรียบร้อย และตอ้งการ

ทราบผลการจองสามารถตรวจสอบไดจ้าก “เมนูผลการดาํเนินการ” ดงัน้ี  
4.3.1.7.1 คลิก “เมนูผลการดาํเนินการ”  

 

ภาพ 33  เมนูผลการดาํเนินการ 

4.3.1.7.2 ระบบจะแจง้ผลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง โดยแสดงขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของพนกังานขบัรถ ยีห่อ้รถ ทะเบียนรถ และสามารถพิมพเ์อกสารได ้ดงัหนา้จอ
ดา้นล่าง 
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ภาพ 34  ผลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

เม่ือกดปุ่ม พิมพ ์จะสามารถแสดงเอกสารในรูปแบบ pdf ไดด้งัน้ี 
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ภาพ 35  เอกสารดาวน์โหลด pdf 

 



68 
 

ส่วน D - การยกเลิกการจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง  

4.3.1.8 กรณีท่ีผูใ้ชง้านเพ่ือตอ้งการยกเลิกการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง สามารถ
ดาํเนินการไดด้งัน้ี 

4.3.1.8.1 คลิก “เมนูรอผลการดาํเนินการ” 

 
ภาพ 36  เมนูรอผลการดาํเนินการ 

4.3.1.8.2 หากตอ้งการยกเลิกคาํขอ ใหค้ลิก “ยกเลิก” 

 
ภาพ 37  การยกเลิกคาํขอ 
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4.3.1.8.3 เม่ือยกเลิกแลว้ ผลการจองจะเป็น “ยกเลิกโดยผูใ้ชง้าน” 

 
ภาพ 38  การยกเลิกโดยผูใ้ชง้าน 

4.3.2 กลุ่มผู้ใช้งาน สําหรับผู้อนุมัต ิ(ผู้บริหารศูนย์ / สํานัก)  
ผูอ้นุมติั มีสิทธ์ิใชง้านระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง โดยแสดงไดต้ามผงัใน

ภาพ 39 ซ่ึงสามารถแบ่งการทาํงานออกเป็น 7 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
1) ส่วน A - การเขา้สู่ระบบ 
2) ส่วน B - การจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  
3) ส่วน C - การตรวจสอบผลการดาํเนินงาน 
4) ส่วน D - การยกเลิกการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  
5) ส่วน E - การรอการอนุมติัดาํเนินการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  
6) ส่วน F - การอนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
7) ส่วน G - การไม่อนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
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ภาพ 39  Flow การทาํงานสาํหรับผูอ้นุมติั (ผูบ้ริหารศูนย ์/ สาํนกั) 

ส่วน A  

ส่วน B  

ส่วน C  ส่วน D 

ส่วน E  ส่วน G 

ส่วน F  
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การทาํงานในส่วน A - การเขา้สู่ระบบ ส่วน B - การจองรถยนตร์าชการ
ส่วนกลาง  ส่วน C - การตรวจสอบผลการดาํเนินงาน และส่วน D - การยกเลิกการจอง
รถยนตร์าชการส่วนกลาง จะเหมือนกบัผูใ้ชง้านระบบ ดงันั้นจะขอขา้มไปอธิบายใน 
ส่วน E - การรอการอนุมติัดาํเนินการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง ส่วน F - การอนุมติั
การจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง และส่วน G - การไม่อนุมติัการจองรถยนตร์าชการ
ส่วนกลาง 

ส่วน E - การรอการอนุมตัดิาํเนินการจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
4.3.2.1 กรณีการอนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

4.3.2.1.1 คลิก เมนู “รอผลการดาํเนินการ” 

 
ภาพ 40  เมนูรอผลการดาํเนินการ 

ส่วน F - การอนุมัตกิารจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 

4.3.2.1.2 เลือก “อนุมติั” และเม่ืออนุมติัแลว้ ขอ้มูลการจองรถยนตร์าชการ
ส่วนกลางของผูจ้องในศูนยส์าํนกัจะส่งไปใหใ้นส่วนของการจดัสรรรถยนตต่์อไป 
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ภาพ 41  การอนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

4.3.2.1.3 เม่ือผูบ้ริหารอนุมติัการจองรถยนตจ์ากผูใ้ชง้านแลว้ ปุ่ม “รอ
อนุมติั” จะเปล่ียนเป็น “รออนุญาต” ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 42  รออนุญาตการจองรถยนต ์

4.3.2.1.4 เม่ือไดรั้บการอนุญาตใชร้ถยนตจ์ากผูบ้ริหารศูนย ์/ สาํนกัแลว้ 
ขอ้มูลจะแสดงใน “เมนูผลการดาํเนินการ” 
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ภาพ 43  เมนูผลการดาํเนินการ 

4.3.2.1.5 เม่ือผูบ้ริหารศูนย ์/ สาํนกัทาํการอนุญาตการจองรถยนตร์าชการ
ส่วนกลางเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏขอ้มูลของผูจ้องในศูนย ์/ สาํนกั ซ่ึงสามารถ “ดู
รายละเอียด” เพ่ิมเติมได ้ดงัหนา้จอดา้นล่าง 

 
ภาพ 44  ขอ้มูลของผูจ้อง 

เม่ือกด “ดูรายละเอียด” จะแสดงขอ้มูล ดงัน้ี 

 
ภาพ 45  รายละเอียดเพ่ิมเติม กรณีอนุญาต 
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ส่วน G - การไม่อนุมัตกิารจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
4.3.2.2 กรณีการไม่อนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

กรณีท่ีผูบ้ริหารศูนย ์/ สาํนกั “ไม่อนุมติั” การจองรถยนตร์าชการส่วนกลางตาม 
คาํขอของผูจ้องในศูนยส์าํนกั สามารถจดัการไดด้งัน้ี 

4.3.2.2.1 ขอ้มูลจะแจง้ไปยงัผูจ้องรถยนต ์ในช่อง “เมนูผลการดาํเนินการ” 

 
ภาพ 46  เมนูผลการดาํเนินการ 

4.3.2.2.2 เลือก “ไม่อนุมติั” จะปรากฏหนา้ต่างใหม่ข้ึน เพ่ือระบุสาเหตุท่ีไม่
อนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

 
ภาพ 47  ขอ้มูลของผูจ้อง 

4.3.2.2.3 หลงัจากเลือก “ไม่อนุมติั” ทาํการระบุสาเหตุท่ีไม่อนุมติั และ
บนัทึกขอ้มูล 
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ภาพ 48  สาเหตุการไม่อนุมติั 

4.3.2.2.4 เม่ือผูบ้ริหารศูนย ์/ สาํนกัไม่อนุมติัการจองรถยนตร์าชการ
ส่วนกลาง จะปรากฏขอ้มูลของผูจ้องในศูนย ์/ สาํนกั และหมายเหตุ ซ่ึงสามารถ “ดู
รายละเอียด” เพ่ิมเติมได ้ดงัหนา้จอดา้นล่าง 

 
ภาพ 49  กรณีไม่อนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

เม่ือกด “ดูรายละเอียด” จะแสดงขอ้มูล ดงัน้ี 

 
ภาพ 50  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีไม่อนุมติั 
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4.3.3 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) 
ผูดู้แลระบบมีสิทธ์ิดาํเนินการในระบบจองรถยนต ์โดยแสดงไดต้ามผงัในภาพ 

51 ซ่ึงสามารถแบ่งการทาํงานออกเป็น 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่  
1) ส่วน A - การจดัสรรรถยนต ์ 
2) ส่วน B - การอนุมติัจดัสรรรถยนต ์
3) ส่วน C - การอนุญาตจองรถยนต ์  
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ภาพ 51  Flow การทาํงานสาํหรับผูดู้แลระบบ (Admin) 

77 

 ส่วน A ส่วน B ส่วน C 
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ส่วน A - การจดัสรรรถยนต์ 
4.3.3.1 ระบบจะแสดงหนา้แรก ดงัน้ี 

 
ภาพ 52  หนา้แรกของระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

ผูใ้ชง้านตอ้งระบุ Username และ Password ของผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บ และคลิก  
เขา้สู่ระบบเพ่ือเขา้ใชง้าน 

4.3.3.2 เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อย จะปรากฏหนา้หลกั ดงัน้ี 

 
ภาพ 53  เมนูหนา้หลกัการจดัสรรรถยนต ์
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เมนูหนา้หลกั คือ เมนูสาํหรับแสดงผลความเคล่ือนไหว ใหผู้ดู้แลระบบจดัสรร
รถยนตท์ราบ ผูดู้แลระบบฯ สามารถเลือกส่ิงท่ีตอ้งการทราบเม่ือเขา้สู่ระบบจดัสรร
รถยนตเ์ป็นลาํดบัแรกใหแ้สดงความคืบหนา้ในรูปแบบของกล่องขอ้มูล 

4.3.3.3 การจดัการเมนูหน่วยงาน 
4.3.3.3.1 การเพ่ิม หน่วยงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) คลิก “เพ่ิม ” ดงัภาพประกอบดา้นล่าง 

 
ภาพ 54  การเพ่ิมหน่วยงาน 

2) คลิก “บนัทึก ” หากมีหมายเหตุ สามารถระบุได ้ 
ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 55  การกรอกช่ือสงักดั (หน่วยงาน) 

 
 
 
 

1) 

2)
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3) เลือกสถานะเป็น Enable เพ่ือยนืยนัการใชง้าน ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 56  เลือกสถานะ 

4) การแกไ้ข เมนูหน่วยงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
4.1) คลิก “แกไ้ข ” ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 57  เมนูแกไ้ข 

4.2) แกไ้ขช่ือ หน่วยงาน และคลิก “บนัทึก ”  หากมี 
หมายเหตุ สามารถระบุได ้ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 58  แกไ้ขช่ือหน่วยงาน  

 

3)

4.1) 

4.2)
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5) การลบ ช่ือหน่วยงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
5.1) สามารถทาํการลบไดห้ลายรายการในคร้ังเดียว โดยเลือก

รายการท่ีตอ้งการ และคลิก “ลบ ” ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 59  การลบช่ือหน่วยงาน 

5.2) สามารถลบรายการไดโ้ดยกด  “ลบ ” ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 60  ลบรายการ 

4.3.3.4 เมนูอีเมลแ์จง้รออนุญาต 
เมนูอีเมลแ์จง้รออนุญาต ใชส้าํหรับแจง้เตือนใหผู้ดู้แลระบบจดัสรรรถยนต ์ผา่น

ทางอีเมลใ์หท้ราบวา่ผูบ้ริหารหน่วยงาน ไดอ้นุมติัใหจ้องรถยนตเ์รียบร้อย โดยผูดู้แล
ระบบจดัสรรรถยนตส์ามารถบริหารจดัการอีเมลแ์จง้รออนุญาตโดยการเพ่ิม แกไ้ข หรือ
ลบ อีเมลด์งักล่าว  

หากมีการอนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางจากผูบ้ริหารหนา้เวบ็ไซตแ์ลว้ 
ระบบจะส่งขอ้มูลการจองรถยนตไ์ปยงัอีเมลท่ี์ไดร้ะบุไวก่้อนหนา้ ดงัภาพดา้นล่าง 

5.1) 

5.2) 
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ภาพ 61  ขอ้มูลการจองรถยนตท์างอีเมล ์

4.3.3.4.1 การเพ่ิมอีเมลแ์จง้รออนุญาต มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) เลือกเมนู “อีเมลแ์จง้รออนุญาต” และคลิก “แกไ้ข ”  

ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 62  อีเมลแ์จง้รออนุญาต 

1) 
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2) ระบุอีเมลท่ี์ตอ้งการรับการแจง้เตือน และคลิก “เพ่ิม ”   
ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 63  ระบุอีเมล ์

4.3.3.4.2 การลบอีเมลแ์จง้รออนุญาต มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) เลือกเมนู “อีเมลแ์จง้รออนุญาต” และคลิก “แกไ้ข ”  

ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 64  แกไ้ขอีเมลแ์จง้รออนุญาต 

 
 

2)

1) 
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2) ระบุอีเมลท่ี์ตอ้งการรับการลบ และคลิก “ลบ ”  ดงัภาพ
ดา้นล่าง 

 
ภาพ 65  ลบอีเมลแ์จง้รออนุญาต 

4.3.3.5 เมนูจดัสรรรถยนต ์
เมนูจดัสรรรถยนต ์คือ เมนูสาํหรับการจดัการรถยนตใ์หผู้จ้อง โดยผูดู้แลระบบฯ 

สามารถเลือกสถานะการจดัการได ้3 แบบ 
1) รอการจดัรถ คือ ยงัไม่ไดท้าํการจดัสรรรถยนต ์จึงยงัไม่มีผล 
2) ดาํเนินการจดัรถ คือ การอนุญาตจดัรถยนต ์โดยจะตอ้งกรอกรายละเอียด

รถยนตท่ี์จดัสรรใหแ้ก่ผูจ้อง 
3) ไม่สามารถจดัรถได ้คือการไม่อนุญาตจดัรถยนต ์โดยจะตอ้งแจง้หมาย

เหตุ การไม่อนุญาตใหแ้ก่ผูจ้องทราบ 
4.3.3.5.1 การจดัการเมนูรอจดัสรรรถยนต ์กรุงเทพฯ และเมนูรอจดัสรร 

ต่างจงัหวดั มีขั้นตอนการทาํงานท่ีเหมือนกนั ดงัน้ี 

2) 
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ภาพ 66  เมนูรอจดัสรรรถยนต ์

4.3.3.5.1.1 กาํหนดสถานะการจดัรถ มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) สถานะ “รอการจดัรถ” จะเป็นสถานะเร่ิมตน้เม่ือเขา้สู่ 

เมนู “รอจดัสรรรถยนต”์ จึงยงัไม่มีผลใดๆ ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 67  รอการจดัรถ 

2) เลือก “ดาํเนินการจดัรถ” เป็นการอนุญาตใหใ้ชร้ถยนต ์
ผูดู้แลระบบฯ จึงตอ้งกรอกขอ้มูลรถยนตใ์หค้รบถว้น ดงัน้ี 

- กาํหนด เวลาเดินทางกลบั  
- ระบุ ช่ือ-นามสกลุ พนกังานขบัรถ 
- ระบุ เบอร์โทรศพัทพ์นกังานขบัรถ 
- ระบุ ยีห่อ้รถยนตร์ะบุเลขทะเบียน ดงัภาพดา้นล่าง 
 

4.3.3.5.1 

1)
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ภาพ 68  ดาํเนินการจดัรถ 

3) ขอ้มูลการจองจะมาแสดงในส่วนของ “สถานะจดัสรร” 
ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 69  สถานะจดัสรร 

4) เลือก “ไม่สามารถจดัรถได”้ จะตอ้งระบุเหตุผลในช่อง 
“หมายเหตุการไม่อนุญาต” เพ่ือแจง้หมายเหตุ การไม่อนุญาตใหแ้ก่ผูจ้องรถยนตฯ์ ทราบ 
และคลิก “บนัทึก ” ดงัภาพประกอบดา้นล่าง     

 
ภาพ 70  กรณีไม่สามารถจดัรถได ้

2)

3) 

4)
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ขอ้มูลการจองแจง้ผลไปยงัผูจ้องในส่วนของระบบการจองรถยนตร์าชการ
ส่วนกลาง ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 71  ขอ้มูลการจองรถยนต ์

4.3.3.5.2 การจดัการเมนูรายงาน 
เมนูรายงาน คือ เมนูสาํหรับดูรายงานการอนุญาตจองรถยนตท์ั้งหมด ซ่ึงผูดู้แล

ระบบฯ สามารถเรียกดูรายงานไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
1. สามารถคน้หารายงานไดจ้ากวนัท่ี โดยระบุวนัเร่ิมตน้ และวนัส้ินสุด  
2. สามารถเลือกดูตามหมวดสถานะไดแ้ก่ “รออนุญาต” “อนุญาต” “ไม่อนุญาต”  
3. สามารถดาวน์โหลดไปคาํร้องเป็นไฟล ์PDF ได ้ 
4. สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลรายงานทั้งหมดเป็นไฟล ์Excel ได ้ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 72  เมนูรายงาน  
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ตวัอยา่ง ไฟล ์Excel 

 
ภาพ 73  ตวัอยา่ง ไฟล ์Excel  

 
ตวัอยา่ง ไฟล ์PDF 
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ภาพ 74  ตวัอยา่งไฟล ์PDF 

ส่วน B - การอนุมัตจิดัสรรรถยนต์ 

4.3.3.6 เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อย จะปรากฏหนา้หลกั ดงัน้ี 
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ภาพ 75  การอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

เมนูหนา้หลกั คือ เมนูสาํหรับแสดงผลความเคล่ือนไหว ใหผู้ดู้แลระบบอนุมติั
จดัสรรรถยนตแ์ละอนุญาตจองรถยนตใ์นกรุงเทพฯ ทราบ ผูดู้แลระบบฯ สามารถเลือก
ส่ิงท่ีตอ้งการทราบเม่ือเขา้สู่ระบบฯ เป็นลาํดบัแรกใหแ้สดงความคืบหนา้ในรูปแบบของ
กล่องขอ้มูล เช่น อนุมติัจดัสรรรถยนต ์อนุญาตจองรถยนต ์ 

4.3.3.7 เมนูอนุมติัจดัสรรรยนต ์
เมนูอนุมติัจดัสรรรถยนต ์ใชส้าํหรับการยนืยนัขั้นตอนก่อนหนา้น้ีคือ การจดัสรร

รถยนต ์ซ่ึงเม่ือผูดู้แลระบบอนุมติัจดัสรรรถยนตแ์ละอนุญาตจองรถยนต ์(กรุงเทพฯ หรือ
ต่างจงัหวดั) ไดอ้นุมติัการจดัสรรรถยนตแ์ลว้ขอ้มูลจะส่งไปยงัผูดู้แลระบบการอนุญาต
ใชร้ถ 

4.3.3.7.1 การจดัการเมนูอนุมติัจดัสรรรถยนต ์(กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั) มี
ขั้นตอนการทาํงานท่ีเหมือนกนั ดงัน้ี 

4.3.3.7.1.1 เลือกเมนู “อนุมติัจดัสรรรถยนต”์ และคลิก “รออนุมติั
กรุงเทพฯ หรือรออนุมติัต่างจงัหวดั” ดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพ 76  เมนูอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

4.3.3.7.1.2 เลือกสถานะอนุมติัหรือไม่อนุมติั มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) เลือก “อนุมติั ” ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 77  เลือกสถานะอนุมติั 

2) เม่ือผูดู้แลระบบฯ เลือก อนุมติั ขอ้มูลจะไปแสดงใน
ส่วนสถานะจองรถยนต ์ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 78  อนุมติัจองรถยนต ์ 

2)
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3) หากเลือก “ไม่อนุมติั” ตอ้งระบุเหตุผลในช่อง “หมาย
เหตุการไม่อนุมติั” ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 79  ไม่อนุมติัจองรถยนต ์

4) ขอ้มูลการจองแจง้ผลไปยงัผูจ้องฯ ผา่นทางหนา้
เวบ็ไซตใ์นส่วนของระบบการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 80  ขอ้มูลการจองแจง้ผลไปยงัผูจ้อง 

ส่วน C - การอนุญาตจองรถยนต์   
4.3.3.8 เมนูอนุญาตจองรถยนต ์

เมนูอนุญาตจองรถยนต ์เป็นขั้นตอนสุดทา้ยสาํหรับการจองรถยนต ์หากอนุญาต
หรือไม่อนุญาตใหจ้องรถยนตแ์ลว้ระบบจะแจง้ผลใหแ้ก่ผูจ้องทราบ 

4.3.3.8.1 เลือกเมนู “อนุญาตจองรถยนต”์ และเลือก “รออนุญาตกรุงเทพฯ”  
1) เลือก “อนุญาต ” ดงัภาพดา้นล่าง  

3)
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ภาพ 81  อนุญาตการจองรถยนต ์

2) จะปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนการ “อนุญาต” การจอง
รถยนตก์รุงเทพฯ ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 82  กล่องขอ้ความแจง้เตือน 

3) เลือก “ไม่อนุญาต” จะตอ้งระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุการไม่
อนุญาต” และคลิก “บนัทึก ”  ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 83  ไม่อนุญาตการจองรถยนต ์

4) ขอ้มูลการจองแจง้ผลไปยงัผูจ้องในส่วนของระบบการจอง
รถยนตร์าชการส่วนกลาง ดงัภาพดา้นล่าง 

4.3.3.8.1 

1)

3)
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ภาพ 84  ขอ้มูลการจองรถยนต ์

4.3.3.9 เมนูรายงาน 
เมนูรายงาน คือ เมนูสาํหรับดูรายงานอนุญาตจองรถยนตท์ั้งหมด ซ่ึงผูดู้แลระบบ 

สามารถเรียกดูรายงานไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
1. สามารถคน้หารายงานไดจ้ากวนัท่ี โดยระบุวนัเร่ิมตน้ และวนัส้ินสุด  
2. สามารถเลือกดูตามหมวดสถานะไดแ้ก่ “รออนุญาต” “อนุญาต” “ไม่

อนุญาต”  
3. สามารถดาวน์โหลดไปคาํร้องเป็นไฟล ์PDF ได ้ 
4. สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลรายงานทั้งหมดเป็นไฟล ์Excel ได ้ดงัภาพ

ดา้นล่าง 

 
ภาพ 85  เมนูรายงาน  
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ตวัอยา่ง ไฟล ์Excel 

 
ภาพ 86  ตวัอยา่งไฟล ์Excel 

 

ตวัอยา่ง ไฟล ์PDF 
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ภาพ 87  ตวัอยา่งไฟล ์PDF 
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4.3.4 กลุ่มผู้บริหารจดัการระบบ (Super  Admin) 
ผูบ้ริหารจดัการระบบ มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการทาํงานของผูดู้แลระบบใน

ส่วนอ่ืน ๆ สามารถปรับแกข้อบเขตหนา้ท่ีการทาํงาน การเขา้ถึงขอ้มูลในระดบัต่าง ๆ 
รวมถึงการเพ่ิมสิทธิการทาํงานและเพ่ิมผูดู้แลระบบคนใหม่ ซ่ึงผูดู้แลระบบบริหาร
จดัการสามารถดาํเนินการ ไดด้งัน้ี 

1) การตรวจสอบการใชง้านของผูดู้แลระบบฯ  
2) การจดัการแทนผูดู้แลระบบในส่วนอ่ืน 
3) การจดัการสิทธ์ิและผูใ้ชง้าน 
4) การตั้งค่าระบบ 

4.3.4.1 การตรวจสอบการใชง้านของผูดู้และระบบฯ 
4.3.4.1.1 ระบบจะแสดงหนา้แรก ดงัน้ี 

 
ภาพ 88  หนา้แรกของระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 

ผูบ้ริหารจดัการระบบ ตอ้งระบุ Username และ Password และคลิก เขา้สู่ระบบ
เพ่ือเขา้ใชง้าน 

4.3.4.1.2 เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อย จะปรากฏหนา้หลกั ดงัน้ี 
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ภาพ 89  หนา้หลกัผูบ้ริหารจดัการระบบ 

ผูบ้ริหารจดัการระบบจะเห็นขอ้มูลการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้าน โดยสามารถ
ดาวน์โหลด โดย คลิก   ขอ้มูลจะส่งออกในรูปแบบไฟล ์EXCEL ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 90  ขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์EXCEL 

4.4.1.2
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4.3.4.2 การจดัการแทนผูดู้แลระบบในส่วนอ่ืน 
ผูบ้ริหารจดัการระบบ สามารถดาํเนินการแทนผูดู้แลในส่วนอ่ืนได ้เช่น 

ดาํเนินการจดัสรรรถยนต ์อนุญาตการจองรถยนต ์เป็นตน้ โดยสามารถเลือกเมนูต่าง ๆ 
และดาํเนินการตามการใชง้านในหนา้ท่ีของผูดู้แลระบบท่ีอธิบายมาแลว้ขา้งตน้ ดงัภาพ
ดา้นล่าง 

 
ภาพ 91  การจดัการแทนผูดู้แลระบบในส่วนอ่ืน 

4.3.4.3 การจดัการสิทธ์ิและผูใ้ชง้าน 
ระบบจดัการเว็บไซต์สามารถกาํหนดสิทธ์ิและขอบเขตการใช้งานของผูดู้แล

ระบบโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สิทธ์ิการใชง้านระบบ และ ผูใ้ชง้านระบบ  
4.3.4.3.1 สิทธิการใชง้านระบบ  

สิทธิการใชง้านระบบ คือ ระบบในการใหข้อบเขตสิทธ์ิการใชง้านในการจดัการ
ส่วนท่ีมอบหมายใหแ้ก่ผูใ้ชง้านระบบ สามารถจดัการไดด้งัน้ี 

4.3.4.3.1.1 เลือกเมนู “หนา้หลกั” และคลิก “สิทธ์ิการใชง้าน
ระบบ” เพ่ือนสร้างสิทธ์ิการใชง้านระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
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ภาพ 92  สิทธ์ิการใชง้านระบบ 

4.3.4.3.1.2 คลิก “สร้างใหม่ ” เพ่ือสร้างสิทธ์ิในการเขา้ถึง
ขอ้มูลภายในระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง โดยเขา้สู่หนา้จอการสร้างสิทธ์ิการใช้
งานระบบใหม่ ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 93  สร้างสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 

4.3.4.3.1.3 เม่ือเขา้สู่หนา้จอการสร้างสิทธ์ิการใชง้านแลว้จะ
ปรากฏหนา้จอ ดงัน้ี  

 
ภาพ 94  การสร้างสิทธ์ิการใชง้าน 

 
 

4.4.3.1.1

4.3.4.3.1.2 

4.3.4.3.1.3
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1) เลือกประเภทสิทธ์ิการใชง้าน  
- ผูบ้ริหารจดัการระบบ (Super Admin) สาํหรับในการ

จดัการสิทธ์ิการใชง้านและผูใ้ชง้าน รวมถึงการจดัการในทุกเมนูของผูดู้แลระบบ 
- ผูดู้และระบบ (Admin) สาํหรับจดัการตามขั้นตอนท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
2) กรอกช่ือสิทธ์ิการใชง้านเพ่ือใชใ้นการอา้งอิงสิทธ์ิการใช้

งานระบบ 
3) เลือกกาํหนดสิทธ์ิการใชง้านของเมนูต่าง ๆ โดยมีระดบั

การเขา้ถึงดงัน้ี 

 
ภาพ 95  กาํหนดสิทธ์ิการใชง้านของเมนู 

- บริหารจดัการ (สามารถท่ีจะอ่านแลว้จดัการขอ้มูลได)้ 
- อ่านไดอ้ยา่งเดียว  
- ไม่สามารถเขา้ถึง  

4) คลิก “บนัทึก ” เพ่ือบนัทึกขอ้มูล (เสร็จส้ินการเพิ่มสิทธ์ิ
การใชง้านระบบ) ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 96  บนัทึกขอ้มูล  

3) 

4) 
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5) กดเปล่ียนสถานะสิทธ์ิการใชง้านระบบเป็น Enable เพ่ือ
เปิดการใชง้าน ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 97  กดเปล่ียนสถานะสิทธ์ิการใชง้าน 

4.3.4.3.2 ผูใ้ชง้านระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบ คือ การกาํหนดผูใ้ชง้านใหโ้ดยแต่ละผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไป

บริหารจดัการตามสิทธ์ิการใชง้านท่ีไดก้าํหนด ใหบ้ริหารจดัการไดต้ามส่วนท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ซ่ึงสามารถจดัการไดด้งัน้ี 

1) เลือกเมนู “หนา้หลกั” และเลือก “ผูใ้ชง้านระบบ” เพ่ือเพ่ิม
ผูใ้ชง้าน ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 98  ผูใ้ชง้านระบบ 

 
 
 
 
 
 

5)

1)
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2) คลิก “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมผูใ้ชง้าน ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 99  เพ่ิมผูใ้ชง้าน 

3) ระบุขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ ประกอบดว้ย 

 
ภาพ 100  ระบุขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

- กาํหนด "สิทธ์ิการใชง้านระบบ" เพ่ือเป็นการกาํหนดการเขา้ถึง
ขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 

- ระบุ “สงักดั” 
- ระบุ “ส่วน” 
- กรอกช่ือเพ่ือนาํมาใชใ้นการเขา้สู่ระบบ 
- กรอกรหสัผา่นเพ่ือนาํมาใชใ้นการเขา้สู่ระบบ 
- กรอกรหสัผา่นอีกคร้ังเพ่ือยนืยนัรหสัผา่น 

 
 
 
 
 

2) 
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4) กาํหนดขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  

 
ภาพ 101  กาํหนดขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
โดยแบ่งประเภทผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

- ผูจ้ดัการระบบ (Admin) 
- ผูใ้ชง้านระบบ (User) ซ่ึงหากกาํหนดสิทธิผูใ้ชง้านเป็น “ผูใ้ชง้านระบบ” 

จาํเป็นตอ้งระบุสิทธิการอนุมติั วา่เป็น สิทธิการจองรถยนต ์หรือ สิทธิการจองรถยนต์
และอนุมติั 

5) กาํหนดขอ้มูลเบ้ืองตน้ผูใ้ชง้าน  

 
ภาพ 102  กาํหนดขอ้มูลเบ้ืองตน้ผูใ้ชง้าน 

- ระบุ ช่ือหน่วยงาน 
- ระบุ ช่ือ – นามสกลุผูใ้ชง้าน 
- ระบุ อีเมล ์
- ระบุ ตาํแหน่ง  
- ระบุ เบอร์โทรศพัท ์(ไม่บงัคบักรอก) 
- ระบุ เบอร์โทรศพัทมื์อถือ (ไม่บงัคบักรอก)  
- อ่ืน ๆ (หากมีขอ้มูลเพ่ิมเติม)  
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6) เม่ือระบุขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบเรียบร้อย ใหค้ลิก “บนัทึก ” เพ่ือ
บนัทึกขอ้มูลการสร้างผูใ้ชง้าน ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 103  บนัทึกขอ้มูลการสร้างผูใ้ชง้าน 

7) กดเปล่ียนสถานะเป็น Enable เพ่ือเปิดการใชง้าน ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพ 104  กดเปล่ียนสถานะเป็น Enable เพ่ือเปิดการใชง้าน 

 
4.3.4.4  การตั้งค่าระบบ 

การตั้งค่าระบบ คือ เมนูสาํหรับรองรับการ Search Engine ซ่ึงช่วยทาํใหมี้ 
การแสดงผลผา่น Search Engine เช่น Google Yahoo เป็นตน้ สามารถจดัการไดด้งัน้ี 

4.3.4.4.1 เลือก “ตั้งค่าระบบ” และคลิก “แกไ้ข ” ดงัภาพดา้นล่าง 

4.4.3.2.7 

6) 
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ภาพ 105  ตั้งค่าระบบ 

4.3.4.4.2 ระบุขอ้มูลของระบบ ประกอบดว้ย  

 
ภาพ 106  ระบุขอ้มูลของระบบ 

1) ช่ือระบบ เช่น ระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
2) เจา้ของระบบ เช่น สาํนกัปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
4.3.4.4.3 กรอกขอ้มูลการตั้งค่าเวบ็ไซต ์ แบ่งไดด้งัน้ี 

4.3.4.4.1 
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ภาพ 107  กรอกขอ้มูลการตั้งค่าเวบ็ไซต ์  

1) Tag Title เป็นขอ้ความท่ีแสดงบน Title Bar ของบราวเซอร์ 
และแสดงในผลการคน้หาบรรทดัแรกของ Google  

2) Tag Description เป็นขอ้ความอธิบายรายละเอียดของระบบ ซ่ึง
จะแสดงในหนา้ผลการคน้หาของ Google ท่ีต่อจาก Tag Title ช่วยใหค้น้ขอ้มูลทราบถึง
รายละเอียดเบ้ืองตน้ของระบบใน Search Engine  

3) Tag Keywords เป็นคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เพ่ือให ้Search 
Engine มีโอกาสตรวจจบัมากข้ึน 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

การจดัทาํคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนต์
ราชการส่วนกลาง เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาระบบใหบุ้คลากร เจา้หนา้ท่ีในสงักดั
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใชง้าน อนัจะช่วยให้
สามารถช่วยลดขั้นตอนการทาํงานท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลาในการประสานงาน หรือ 
การดาํเนินงาน โดยนาํเทคโนโลย ีและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัการของ 
Responsive Web Design ภาษาพีเอชพี (PHP) Apache Web Server  SQL Server  
ระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ชร่้วมกนั เพ่ือช่วยใหก้ารพฒันา
ระบบสามารถดาํเนินไปอยา่งลงตวั และทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในดา้น 
การจดัเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงระบบยงัสามารถใหผู้ใ้ชห้ลายคนใชง้านระบบไดพ้ร้อม ๆ 
กนั ในเวลาเดียวกนัจากสถานท่ีท่ีต่างกนั อีกทั้งสามารถรองรับการแสดงผลบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Devices) ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบน
อุปกรณ์นั้นๆ โดยสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบลาํดบัในการนาํเสนอขอ้มูลใหต้อบสนอง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านในแต่ละอุปกรณ์ไดโ้ดยอตัโนมติั ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลระบบสารสนเทศ 
5.2  ปัญหาและอุปสรรค 
5.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการพฒันาต่อไป 

5.1  สรุปผลระบบสารสนเทศ 
จากการวเิคราะห์และออกแบบระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง ผูศึ้กษาพบวา่

ระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลางเม่ือถูกนาํไปใชจ้ะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร โดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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5.1.1 เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานในส่วนกลาง ไดแ้ก่ ศูนย/์สาํนกัใน สป.ทส. จาํนวน 14 
หน่วยงาน รวมถึงสาํนกังานรัฐมนตรีอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 15 หน่วยงาน สามารถ
จองรถยนตร์าชการส่วนกลางผา่นระบบได ้โดยไม่ตอ้งเขียนใบขอใชร้ถ สามารถ
ตรวจสอบผลการจองรถยนตผ์า่นระบบและดาวน์โหลดเอกสารได ้ทาํใหเ้กิดความ
รวดเร็วในการใชง้าน  

5.1.2 ผูอ้นุมติั คือ ผูอ้าํนวยการ ศูนย/์สาํนกั/กลุ่ม ใน สป.ทส. โดยสามารถทาํการ
จองรถยนต ์และอนุมติัการจองรถยนตข์องหน่วยงานท่ีรับผดิชอบไดผ้า่นระบบ 

5.1.3 ส่วนพสัดุ สาํนกับริหารกลาง สามารถจดัสรร อนุมติัจดัสรร อนุญาตการ
จอง พิมพร์ายงานรถยนตร์าชการส่วนกลางได ้และสามารถติดตามผลการใชร้ถ รวมถึง
สามารถบริหารจดัการผูใ้ชง้านระบบไดอ้ยา่งมีระบบ และสะดวกรวดเร็ว ทั้งยงัมีการเก็บ
บนัทึกการจองอีกดว้ย 

5.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและประหยดัเวลาในการจองรถยนต์
ราชการส่วนกลาง 

5.1.5 สามารถรองรับการแสดงผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
(Mobile Devices) ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์นั้นๆ โดยสามารถ
ปรับเปล่ียนรูปแบบลาํดบัในการนาํเสนอขอ้มูลใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านในแต่ละอุปกรณ์ไดโ้ดยอตัโนมติั 

5.2  ปัญหาและอุปสรรค 
5.2.1  ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการวเิคราะห์ระบบและขั้นตอนต่างๆ ของการ

พฒันาระบบสารสนเทศและการดาํเนินงาน ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่  
5.2.2  ตอ้งประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเกบ็รวบรวมความตอ้งการใช้

ระบบ ไดแ้ก่ ส่วนพสัดุ สาํนกับริหารกลาง ซ่ึงเวลาวา่งของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกนั ทาํ
ใหต้อ้งจดัการประชุมบ่อยคร้ัง เพ่ือใหไ้ดค้วามตอ้งการท่ีครบถว้น 

5.2.3  การส่ือสารขอ้มูลระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้านระบบกบัเจา้หนา้ท่ีทางดา้น
คอมพิวเตอร์ มีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในเร่ืองการทาํงานดา้นเทคนิคของระบบ ดงันั้นจึง
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการอธิบายหรือทาํความเขา้ใจกบัผูใ้ชง้านพอสมควร 
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5.3  ข้อเสนอแนะสําหรับการพฒันาต่อไป 
5.3.1 หน่วยงานเจา้ของขอ้มูลควรทาํการตรวจสอบขอ้มูล หากขอ้มูลไม่ครบถว้น

ควรประสานผูท่ี้เก่ียวขอ้งดาํเนินการจดัหาขอ้มูลใหค้รบถว้น เพ่ือใหข้อ้มูลพ้ืนฐานตั้งตน้
ของระบบมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด 

5.3.2  หากมีเอกสารท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  ควรตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูล
ต่างๆ เหล่านั้นในระบบงานสารสนเทศใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัดว้ย 

5.3.3  ควรมีการตรวจสอบ เร่งรัดการดาํเนินงานของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

5.3.4  ควรมีการส่งเสริมหรือกระตุน้หรือโนม้นา้วใหผู้ใ้ชง้านหนัมาใชร้ะบบให ้
มากข้ึน เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชง้านแบบเดิมท่ีอาจจะเป็นกระดาษ หรือ ตอ้ง
โทรศพัทเ์พ่ือแจง้ขอ้มูลคนขบัรถ ทั้งน้ีเพ่ือใหร้ะบบสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว และคุม้ค่ากบัการลงทุน 

5.3.5 ควรมีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง (Risk Management Plan) เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อฐานขอ้มูล ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ และภยัจาก 
การกระทาํของมนุษย ์เพ่ือใหมี้การป้องกนัและลดความเสียหาย อนัเกิดจากปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดงักล่าวขา้งตน้ 
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ตวัอย่างใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
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ใบอนุญาตใช้รถยนต์ในส่วนกลาง 

 วนัท่ี             เดือน                            พ.ศ.               . 

เรียน  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง 
 ขา้พเจา้                                                                 ตาํแหนง                                                 . 
สาํนกั/ศูนย ์                                                                ส่วน                                                      . 
ขออนุญาตใชร้ถยนตร์าชการท่ี                                                                                                      . 
เพื่อ                                                                                                                                     . 
ระหวา่ง วนัท่ี                                 เวลา               น. ถึงวนัท่ี                                 เวลา               น. 
พร้อมดว้ย  1.                                                                     ตาํแหน่ง                                                   . 

2.                                                                     ตาํแหน่ง                                                   . 
3.                                                                     ตาํแหน่ง                                                   . 
4.                                                                     ตาํแหน่ง                                                   . 

.                                               ผูข้ออนุญาต 

.(                                              ) 

.                                            ผอ.สาํนกั/ศนูย ์

.(                                              ) 

ฝ่ายยานพาหนะฯ ไดจ้ดัรถยนต ์                                                หมายเลขทะเบียน                              .  
พร้อม                                                                                                       เป็นพนกังานขบัรถยนต ์           

ลงช่ือ                                               . 
.(                                              ) 

หวัหนา้ฝ่ายยานพาหนะและอาคารสถานท่ี 

  อนุญาต 

ลงช่ือ                                               . 
.(                                              ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง 

หมาตเหตุ : กรณีใชร้ถยนตร์าชการในส่วนกลาง กรุณาขอล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 
: กรณีใชร้ถยนตร์าชการไปราชการต่างจงัหวดั กรุณาขอล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนั  
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ใบอนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการต่างจังหวดั 

 วนัท่ี             เดือน                            พ.ศ.               . 

เรียน  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง 
 ขา้พเจา้                                                                 ตาํแหนง                                                 . 
สาํนกั/ศูนย ์                                                                ส่วน                                                      . 
ขออนุญาตใชร้ถยนตร์าชการท่ี                                                                                                      . 
เพื่อ                                                                                                                                     . 
ระหวา่ง วนัท่ี                                 เวลา               น. ถึงวนัท่ี                                 เวลา               น. 
พร้อมดว้ย  1.                                                                     ตาํแหน่ง                                                   . 

2.                                                                     ตาํแหน่ง                                                   . 
3.                                                                     ตาํแหน่ง                                                   . 
4.                                                                     ตาํแหน่ง                                                   . 

.                                               ผูข้ออนุญาต 

.(                                              ) 

.                                            ผอ.สาํนกั/ศนูย ์

.(                                              ) 

ฝ่ายยานพาหนะฯ ไดจ้ดัรถยนต ์                                                หมายเลขทะเบียน                              .  
พร้อม                                                                                                       เป็นพนกังานขบัรถยนต ์           

ลงช่ือ                                               . 
.(                                              ) 

หวัหนา้ฝ่ายยานพาหนะและอาคารสถานท่ี 

  อนุญาต 

ลงช่ือ                                               . 
.(                                              ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง 

หมาตเหตุ : กรณีใชร้ถยนตร์าชการในส่วนกลาง กรุณาขอล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 
: กรณีใชร้ถยนตร์าชการไปราชการต่างจงัหวดั กรุณาขอล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนั  
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พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
ระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง  
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รายละเอียดของตารางฐานขอ้มูลของระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง ท่ีอธิบายถึง
ขอ้มูลแบบละเอียดในรูปแบบของ Data Dictionary มีดงัน้ี 
ตาราง 5 
md_bkc : ตารางเกบ็ข้อมูลการขอจองยานพาหนะ 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 md_bkc_id INT รหสัหลกั PK  
2 md_bkc_unitid INT รหสัหน่วยงาน FK1 sy_unt:sy_unt_id 
3 md_bkc_memberID INT รหสัสมาชิก FK2 sy_stf:sy_ stf _id 
4 md_bkc_masterkey VARCHAR รหสัเมนู FK3 sy_mnu:sy_ mnu 

_masterkey 
5 md_bkc_language VARCHAR ภาษา (Thai = 

ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  

  

6 md_bkc_fname VARCHAR ช่ือผูจ้อง   
7 md_bkc_lname VARCHAR นามสกลุผูจ้อง   
8 md_bkc_email VARCHAR อีเมล ์   
9 md_bkc_credate DATETIME วนัท่ีสร้าง (วนัท่ีจอง)   
10 md_bkc_status VARCHAR สถานะการจองไดแ้ก่ 

1=รออนุมติั 
2=ไม่อนุมติั 
3=รออนุญาต  
4=อนุญาต  
5=ไม่อนุญาต  
6 = ยกเลิกโดยผูข้อใชง้าน   
7= อนุมติั 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
md_bkc : ตารางเกบ็ข้อมูลการขอจองยานพาหนะ 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
11 md_bkc_tel VARCHAR เบอร์โทรศพัท ์   
12 md_bkc_ip VARCHAR IP Address   
13 md_bkc_position VARCHAR ตาํแหน่งของผูจ้อง   
14 md_bkc_unitname VARCHAR ช่ือหน่วยงาน   
15 md_bkc_objective VARCHAR วตัถุประสงคก์ารจองรถ   
16 md_bkc_typebook INT ประเภทการจอง  

1= กรุงเทพมหานคร 
2=ต่างจงัหวดั 

  

17 md_bkc_area VARCHAR สถานท่ีไปราชการ   
18 md_bkc_amout INT จาํนวนเจา้หนา้ท่ี   
19 md_bkc_sdate DATETIME วนัท่ีเดินทางไป   
20 md_bkc_edate DATETIME วนัท่ีเดินทางกลบั   
21 md_bkc_hr INT เวลาเดินทางไป

(ชัว่โมง) 
  

22 md_bkc_mn INT เวลาเดินทางไป(นาที)   
23 md_bkc_hrBack INT เวลาเดินทางกลบั

(ชัว่โมง) 
  

24 md_bkc_mnBack INT เวลาเดินทางกลบั
(นาที) 

  

25 md_bkc_approvedate DATETIME วนัท่ีอนุมติัการจอง   
26 md_bkc_approveid INT รหสัอนุมติัการจอง FK4 sy_stf:sy_ stf _id 
27 md_bkc_canceldate DATETIME วนัท่ียกเลิกการจอง   
28 md_bkc_cancelid INT รหสัยกเลิกการจอง FK5 sy_stf:sy_ stf _id 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
md_bkc : ตารางเกบ็ข้อมูลการขอจองยานพาหนะ 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
29 md_bkc_carstatus INT สถานะการจดัสรร

รถยนต ์ไดแ้ก่  
1 = ดาํเนินการจดัรถ  
2 = ไม่สามารถจดัรถได ้

  

30 md_bkc_carman VARCHAR ช่ือพนกังานขบัรถ   
31 md_bkc_cartel VARCHAR เบอร์โทรศพัท์

พนกังานขบัรถ 
  

32 md_bkc_carbrand VARCHAR ยีห่อ้รถยนต ์   
33 md_bkc_carnumber VARCHAR ทะเบียนรถยต ์   
34 md_bkc_managebyid INT รหสัจดัสรรรถยนต ์ FK6 sy_stf:sy_ stf _id 
35 md_bkc_managedate DATETIME วนัท่ีจดัสรรรถยนต ์   
36 md_bkc_carapprove INT ประเภทอนุมติัจดัสรร

รถยนต ์ 
1= รอจดัสรรกรุงเทพ 
2 =รอจดัสรร
ต่างจงัหวดั 

  

37 md_bkc_carapprove
date 

DATETIME วนัท่ีอนุมติัจดัสรร
รถยนต ์

  

38 md_bkc_carapprove
byid 

INT รหสัอนุมติัจดัสรร
รถยนต ์

FK7 sy_stf:sy_ stf _id 

39 md_bkc_te TEXT หมายเหตุ   
40 md_bkc_allowdate DATETIME วนัท่ีอนุญาตการจอง

รถยนต ์
  

41 md_bkc_allowbyid INT รหสัอนุญาตการจอง
รถยนต ์

FK8 sy_stf:sy_ stf _id 



 118  

 

ตาราง 5 (ต่อ) 
md_bkc : ตารางเกบ็ข้อมูลการขอจองยานพาหนะ 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
42 md_bkc_carallow INT ประเภทอนุญาต 

การจองรถยนต ์ 
1= อนุญาต   
2= ไม่อนุญาต  

  

43 md_bkc_pdffile VARCHAR ช่ือไฟลเ์อกสารแนบ   
44 md_bkc_pdfid INT รหสัไฟลส่์งออก (คร้ัง

ท่ีส่งไฟลอ์อก) 
  

45 md_bkc_pdfno VARCHAR เลขท่ีไฟลส่์งออก 
(เลขท่ีของไฟล์
ส่งออก) 

  

46 md_bkc_pdfdate DATE วนัท่ีแนบเอกสาร   
47 md_bkc_part VARCHAR ช่ือหน่วยงาน   
48 md_bkc_tecar TEXT หมายเหตุไม่อนุมติั   
49 md_bkc_tebook TEXT หมายเหตุไม่อนุญาต   
 
ตาราง 6 

md_bke : ตารางเกบ็ข้อมูลอีเมล์แจ้งรออนุญาต 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 md_bke_id INT รหสัหลกั PK  
2 md_bke_gid INT รหสัตั้งค่า FK1 md_bkt: md_bkt 

_id 
3 md_bke_email VARCHAR อีเมล ์   
4 md_bke_masterkey VARCHAR รหสัเมนู FK2 sy_mnu: sy_mnu 

_masterkey 
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ตาราง 7 

md_bkf : ตารางเกบ็ข้อมูลเอกสารแนบ 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 md_bkf_id INT รหสัหลกั PK  
2 md_bkf_contantid  INT รหสัการจอง FK1 md_bkc: md_bkc 

_id 
3 md_bkf_filename VARCHAR ช่ือไฟลเ์อกสารแนบ   
4 md_bkf_name VARCHAR ช่ือเอกสารแนบ(ช่ือ

ไฟลก่์อนอพัโหลด) 
  

5 md_bkf_download INT จาํนวนดาวน์โหลดนบั
จากการคลิก 

  

6 md_bkf_language VARCHAR ภาษา (Thai = 
ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  

  

 
ตาราง 8 

md_bkp : ตารางเกบ็ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 md_bkp_id INT รหสัหลกั PK  
2 md_bkp_bookig INT รหสัการจอง FK1 md_bkc: md_bkc 

_id 
3 md_bkp_unitid INT รหสัหน่วยงาน FK2 sy_unt: sy_ unt 

_id 
4 md_bkp_memberID INT รหสัสมาชิก FK3 sy_stf: sy_stf _id 
5 md_bkp_name VARCHAR ช่ือ-นามสกลุเจา้หนา้ท่ี   
6 md_bkp_position VARCHAR ตาํแหน่งของเจา้หนา้ท่ี   



 120  

 

ตาราง 8 (ต่อ) 

md_bkp : ตารางเกบ็ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
7 md_bkp_credate DATETIME วนัท่ีสร้างขอ้มูล

เจา้หนา้ท่ี 
  

8 md_bkp_status VARCHAR สถานะ Enable = ใช้
งาน, Disable = ไม่ใช้
งาน 

  

 
ตาราง 9    
md_bkt : ตารางเกบ็ข้อมูลการต้ังค่าอีเมล์แจ้งรออนุญาต 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 md_bkt_id INT รหสัหลกั PK  
2 md_bkt_masterkey VARCHAR รหสัเมนู FK1 sy_mnu: sy_mnu 

_masterkey 
3 md_bkt_language VARCHAR ภาษา (Thai = 

ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )   

  

4 md_bkt_crebyid INT รหสัผูส้ร้าง FK2 sy_stf: sy_stf _id 
5 md_bkt_creby VARCHAR ช่ือผูส้ร้าง   
6 md_bkt_credate DATETIME วนัท่ีสร้างขอ้มูล 

การตั้งค่าอีเมล ์
  

7 md_bkt_lastdate DATETIME วนัท่ีแกไ้ข   
8 md_bkt_lastbyid INT รหสัผูแ้กไ้ข FK3 sy_stf: sy_stf _id 
9 md_bkt_lastby VARCHAR ช่ือผูแ้กไ้ข   
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ตาราง 10    
md_bktp : ตารางเกบ็ข้อมูลเอกสารแนบช่ัวคราว 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 md_bktp_id INT รหสัหลกั PK  
2 md_bktp_contantid VARCHAR รหสัการจอง FK1 md_bkc: 

md_bkc _id 
3 md_bktp_filename VARCHAR ช่ือไฟลเ์อกสารแนบ   
4 md_bktp_name VARCHAR ช่ือเอกสารแนบ(ช่ือ

ไฟลก่์อนอพัโหลด) 
  

5 md_bktp_download INT จาํนวนดาวน์โหลดนบั
จากการคลิก 

  

6 md_bktp_language VARCHAR ภาษา (Thai = 
ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  

  

 
ตาราง 11 
md_sit : ตารางเกบ็ข้อมูลการต้ังค่าระบบ 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 md_sit_id INT รหสัหลกั PK  
2 md_sit_masterkey VARCHAR รหสัเมนู FK1 sy_mnu: sy_mnu 

_masterkey 
3 md_sit_language VARCHAR ภาษา (Thai = 

ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  
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ตาราง 11 (ต่อ) 
md_sit : ตารางเกบ็ข้อมูลการต้ังค่าระบบ 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
4 md_sit_crebyid INT รหสัผูส้ร้าง FK2 sy_stf: sy_stf _id 
5 md_sit_creby VARCHAR ช่ือผูส้ร้าง   
6 md_sit_credate DATETIME วนัท่ีสร้าง   
7 md_sit_lastdate DATETIME วนัท่ีแกไ้ข   
8 md_sit_lastbyid INT รหสัผูแ้กไ้ข FK3 sy_stf: sy_stf _id 
9 md_sit_lastby VARCHAR ช่ือผูแ้กไ้ข   
10 md_sit_description TEXT Tag Description   
11 md_sit_keywords TEXT Tag Title   
12 md_sit_metatitle TEXT Tag Title   
13 md_sit_subject VARCHAR ช่ือระบบ   
14 md_sit_title VARCHAR เจา้ของระบบ   
 
ตาราง 12 
sy_grp : ตารางเกบ็ข้อมูลสิทธ์ิการใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 sy_grp_id INT รหสัประเภทสิทธ์ิการ

ใชง้าน 
PK  

2 sy_grp_name VARCHAR ช่ือประเภทสิทธ์ิการใช้
งาน (เป็นช่ือตามท่ี 
Admin เพ่ิมขอ้มูล) 

  

3 sy_grp_lv VARCHAR admin = ผูดู้แลระบบ 
staff = ผูใ้ชง้านระบบ 

  

4 sy_grp_crebyid INT รหสัผูส้ร้าง FK1 sy_stf :sy_stf_id 
5 sy_grp_creby VARCHAR ช่ือผูส้ร้าง   
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ตาราง 12 (ต่อ) 
sy_grp : ตารางเกบ็ข้อมูลสิทธ์ิการใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
6 sy_grp_credate DATETIME วนัท่ีสร้างสิทธ์ิ   
7 sy_grp_lastdate DATETIME วนัท่ีปรับปรุงสิทธ์ิ   
8 sy_grp_status VARCHAR สถานะ  

Enable = อนุญาตให้
ใชสิ้ทธ์ิ  
Disable = ไม่อนุญาต
ใหใ้ชสิ้ทธ์ิ 

  

9 sy_grp_order INT ลาํดบัการจดัเรียง(ตาม
การเพ่ิมขอ้มูล) 

  

10 sy_grp_language VARCHAR ภาษา (Thai = 
ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  

  

 
ตาราง 13 
sy_logs : ตารางเกบ็ข้อมูลประวัติการใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 sy_logs_id INT รหสัประวติัการใชง้าน PK  
2 sy_logs_action VARCHAR การใชง้านของ

ผูใ้ชง้านในแต่ล่ะคร้ัง 
เช่น login logout view 
เป็นตน้ 

  

3 sy_logs_sessid TEXT SESSION ID   
4 sy_logs_sid INT รหสัผูส้ร้าง FK1 sy_stf :sy_stf_id 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
sy_logs : ตารางเกบ็ข้อมูลประวัติการใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
5 sy_logs_sname VARCHAR ช่ือผูส้ร้าง   
6 sy_logs_ip VARCHAR IP Address   
7 sy_logs_time DATETIME วนัท่ีในการทาํงาน   
8 sy_logs_type VARCHAR การทาํงาน   
9 sy_logs_actiontype INT 1 = เขา้สู่ระบบ 

2 = จดัการผูใ้ชง้าน 
3 = จดัการการทาํงาน 
4 = จดัการสิทธิการใชง้าน 

  

10 sy_logs_url TEXT ลิงคท่ี์เขา้ไปใชง้าน   
11 sy_logs_key VARCHAR รหสัเมนู 

 
FK2 sy_mnu: 

sy_mnu_masterkey 
12 sy_logs_menuid INT รหสัเมนูการใชง้าน 

 
FK3 sy_mnu: 

sy_mnu_id 
 
ตาราง 14 
sy_mis : ตารางเกบ็ข้อมูลรูปแบบสิทธ์ิการใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference  
1 sy_mis_perid INT รหสัสิทธ์ิการใชง้าน FK1 sy_grp: 

sy_grp_id 
2 sy_mis_menuid INT รหสัเมนู FK2 sy_mnu: 

sy_mnu_id 
3 sy_mis_permission VARCHAR RW = บริหารจดัการ 

R = อ่านอยา่งเดียว 
NA = ไม่สามารถ
เขา้ถึง 

  



 125  

 

ตาราง 14 (ต่อ) 
sy_mis : ตารางเกบ็ข้อมูลรูปแบบสิทธ์ิการใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference  
4 sy_mis_language VARCHAR ภาษา (Thai = 

ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  

  

 
ตาราง 15 
sy_mnu : ตารางเกบ็ข้อมูลเมนูการใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 sy_mnu_id INT รหสัเมนูหลกัการใช้

งาน 
PK  

2 sy_mnu_namethai VARCHAR ช่ือเมนูภาษา (Thai = 
ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  

  

3 sy_mnu_parentid VARCHAR รหสัเมนูหลกักลุ่ม FK1 sy_mnu: 
sy_mnu_id 

4 sy_mnu_masterkey VARCHAR รหสัเมนู   
5 sy_mnu_ismodule VARCHAR 0 = Link 

1 = โมดูล 
2 = กลุ่ม 

  

6 sy_mnu_moduletype VARCHAR Module = โมดูล 
Group = กลุ่ม 
Link = ลิงค ์
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ตาราง 15 (ต่อ) 
sy_mnu : ตารางเกบ็ข้อมูลเมนูการใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
7 sy_mnu_target VARCHAR _parent = เปิดหนา้ต่าง

เดิม 
_blank  = เปิดหนา้ต่าง
ใหม่ 

  

8 sy_mnu_icon VARCHAR ไอคอน   
9 sy_mnu_linkpath VARCHAR ไฟลโ์มดูล   
10 sy_mnu_order INT ลาํดบัการจดัเรียง   
11 sy_mnu_status VARCHAR สถานะ  

Enable = อนุญาตให้
ใชง้านเมนู  
Disable = ไม่อนุญาต
ใหใ้ชง้านเมนู 

  

12 sy_mnu_language VARCHAR ภาษา (Thai = 
ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต ) 

  

13 sy_mnu_nameeng VARCHAR ช่ือเมนูภาษาองักฤษ   
14 sy_mnu_credate DATETIME วนัท่ีสร้างเมนูการใช้

งาน 
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ตาราง 16 
sy_sea : ตารางเกบ็ข้อมูลสาํหรับค้นหา 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 sy_sea_id INT รหสัการคน้หา PK  
2 sy_sea_language VARCHAR ภาษา (Thai = 

ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  

  

3 sy_sea_masterkey VARCHAR รหสัเมนู  FK1 sy_mnu 
:sy_mnu_master
key 

4 sy_sea_contantid INT รหสัขอ้มูล  FK2 md_bkc:md_ bkc 
_id 

5 sy_sea_subject TEXT หวัขอ้    
6 sy_sea_title TEXT รายละเอียด    
7 sy_sea_keyword LONGTEXT คาํคน้    
8 sy_sea_url VARCHAR ลิงค ์   
9 sy_sea_edate DATETIME วนัส้ินสุดการแสดงผล    
10 sy_sea_sdate DATETIME วนัเร่ิมตน้การแสดงผล    
11 sy_sea_status VARCHAR สถานะ   
12 sy_sea_urlen TEXT ลิงค ์(ภาษาองักฤษ)   
13 sy_sea_subjecten TEXT หวัขอ้ (ภาษาองักฤษ)   
14 sy_sea_titleen TEXT รายละเอียด 

(ภาษาองักฤษ) 
  

15 sy_sea_keyworden TEXT คาํคน้ (ภาษาองักฤษ)   
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ตาราง 17 
sy_stf : ตารางเกบ็ข้อมูลผู้ใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 sy_stf_id INT รหสัผูใ้ชง้าน PK  
2 sy_stf_prefix VARCHAR คาํนาํหนา้   
3 sy_stf_gender VARCHAR เพศ   
4 sy_stf_fnameeng VARCHAR ช่ือองักฤษ   
5 sy_stf_fnamethai VARCHAR ช่ือไทย   
6 sy_stf_lnameeng VARCHAR นามสกลุองักฤษ   
7 sy_stf_lnamethai VARCHAR นามสกลุไทย   
8 sy_stf_username VARCHAR ช่ือผูใ้ชง้าน   
9 sy_stf_password VARCHAR รหสัผา่น   
10 sy_stf_groupid INT รหสักลุ่ม FK1 sy_grp: 

sy_grp_id 
11 sy_stf_address VARCHAR ท่ีอยูผู่ใ้ชง้าน   
12 sy_stf_telephone VARCHAR เบอร์โทรศพัท ์   
13 sy_stf_mobile VARCHAR เบอร์มือถือ   
14 sy_stf_email VARCHAR อีเมล ์   
15 sy_stf_other VARCHAR อ่ืนๆ 

(Facebook,Twister) 
  

16 sy_stf_picture VARCHAR ไฟลรู์ปภาพ   
17 sy_stf_crebyid INT รหสัผูส้ร้าง FK2 sy_stf :sy_stf_id 
18 sy_stf_creby VARCHAR ช่ือผูส้ร้าง   
19 sy_stf_credate DATETIME วนัท่ีสร้างขอ้มูล

ผูใ้ชง้าน 
  

20 sy_stf_lastdate DATETIME วนัท่ีปรับปรุง   
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ตาราง 17 (ต่อ) 
sy_stf : ตารางเกบ็ข้อมูลผู้ใ ช้งาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
21 sy_stf_status VARCHAR สถานะ  

Enable = อนุญาตให้
ใชง้าน  
Disable =ไม่อนุญาต
ใหใ้ชง้าน 

  

22 sy_stf_order INT ลาํดบัการจดัเรียง(ตาม
การเพ่ิมขอ้มูล) 

  

23 sy_stf_logdate DATETIME วนัท่ีเขา้สู่ระบบล่าสุด   
24 sy_stf_masterkey VARCHAR รหสัเมนู   
25 sy_stf_unitid INT รหสัหน่วยงาน FK3 sy_unt :sy_ unt 

_id 
26 sy_stf_typeuser INT ประเภทผูใ้ชง้าน 

 Admin = ผูจ้ดัการ
ระบบ  
User = ผูใ้ชง้านระบบ 

  

27 sy_stf_typeapprove INT ประเภทการยนืยนั
สิทธ์ิการอนุมติั 
1 = สิทธ์ิการจอง
รถยนต ์ 
2 = สิทธ์ิการจอง
รถยนตแ์ละอนุมติั 

  

28 sy_stf_position VARCHAR ตาํแหน่งผูใ้ชง้าน   
29 sy_stf_part VARCHAR หน่วยงาน   
30 sy_stf_positionuser VARCHAR ตาํแหน่งผูใ่ชง้าน(สิทธ์ิ

การใชง้าน) 
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ตาราง 18   
sy_stm : ตารางเกบ็ข้อมูลลาํดับการจัดเรียงกล่องข้อมูล 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 sy_stm_id INT รหสัหลกั PK  
2 sy_stm_memberID INT รหสัสมาชิก FK1 sy_stf :sy_stf_id 
3 sy_stm_menuID INT รหสัเมนู FK2 sy_stm 

:sy_stm_id 
4 sy_stm_order INT ลาํดบัการจดัเรียง(ตาม

การเพ่ิมขอ้มูล) 
  

 
ตาราง 19 
sy_stt : ตารางเกบ็ข้อมูลการต้ังค่า 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 sy_stt_id INT รหสัหลกั PK  
2 sy_stt_lang VARCHAR ภาษา (Thai = 

ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใชร้องรับ
สองภาษาในอนาคต )  

  

3 sy_stt_type INT จาํนวนภาษา (ท่ีตอ้งให้
มีในเวบ็ เช่น ไทยกบั
องักฤษ = 2) 

  

4 sy_stt_credate DATETIME วนัท่ีสร้าง   
5 sy_stt_lastdate DATETIME วนัท่ีปรับปรุง   
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ตาราง 20 
sy_unt : ตารางเกบ็ข้อมูลหน่วยงาน 
ท่ี Field Name Data Type Descr iption Index Reference 
1 sy_unt_id INT รหสัหลกั PK  
2 sy_unt_masterkey VARCHAR รหสัเมนู FK1 sy_mnu: sy_mnu 

_masterkey 
3 sy_unt_language VARCHAR ภาษา (Thai = 

ภาษาไทย , Eng = 
ภาษาองักฤษ ใช้
รองรับสองภาษาใน
อนาคต )  

  

4 sy_unt_subject VARCHAR ช่ือหน่วยงาน   
5 sy_unt_title TEXT หมายเหตุ   
6 sy_unt_crebyid INT รหสัผูส้ร้าง FK2 sy_stf: sy_stf _id 
7 sy_unt_creby VARCHAR ช่ือผูส้ร้าง   
8 sy_unt_credate DATETIME วนัท่ีสร้าง   
9 sy_unt_lastdate DATETIME วนัท่ีแกไ้ข   
10 sy_unt_status VARCHAR สถานะ  

Enable = ใหแ้สดงผล 
Disable = ไม่ให้
แสดงผล 

  

11 sy_unt_order INT ลาํดบัการจดัเรียงตาม
การเพ่ิมขอ้มูล 

  

12 sy_unt_subjecten VARCHAR ช่ือหน่วยงาน(องักฤษ)   
13 sy_unt_titleen TEXT หมายเหตุ(องักฤษ)   
14 sy_unt_lastbyid INT รหสัผูแ้กไ้ข FK3 sy_stf: sy_stf _id 
15 sy_unt_lastby VARCHAR ช่ือผูแ้กไ้ข   
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ภาคผนวก ค 
 

รายละเอียดการทดสอบระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
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ผู้ใช้งานระบบ ระดับท่ัวไป 
ตาราง 21 
ระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง > จองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน ระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง > จองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
ช่ือการทํางาน จองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1.จองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
2.คน้หาการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
3.ตรวจสอบสถานะจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
4.ยกเลิกการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
5.พิมพใ์บอนุญาตใชร้ถยนตร์าชการส่วนกลาง 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการขอ้มูลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางซ่ึงสามารถ
จอง คน้หา ยกเลิก 

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัผูใ้ชง้าน 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
1.1 กรอกขอ้มูลวนัและเวลาท่ีตอ้งการจอง จากนั้นคลิก “จองรถยนต์
ราชการ  ”  

    1.2 ระบบจะข้ึนขอ้มูลใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มูลต่าง ๆ  ลง ๆ ไป ซ่ึงมีสอง
ส่วนใหผู้ใ้ชง้านไดท้าํการกรอกคือขอ้มูลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
และขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีท่ีเดินทาง เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยคลิก “ตกลง 

”   
2. ค้นหาการจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
    2.1  กรอกขอ้มูลวนัและเวลาท่ีไดท้าํการขออนุมติัการจอง จากนั้นคลิก 
“คน้หาขอ้มูลการจอง  ” 
    2.2  ระบบจะทาํการคน้หาขอ้มูลและแสดงผลข้ึนมา 
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หมายเหตุ 
           
           
           
            
 
 
 

 3. ตรวจสอบสถานะจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 

   3.1 คลิก “รอการดาํเนินการ ” เพื่อตรวจเช็คสถานะจอง
รถยนตส่์วนราชการ  
   3.2 ระบบจะทาํการแสดงผลขอ้มูลการจองรถยนตส่์วนราชการข้ึนมา โดย

จะข้ึนสถานะ “ รออนุมติั ” หากยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัและข้ึน 

 หากไดรั้บการอนุมติัแลว้  และข้ึนสถานะ  หาก
ไดรั้บการอนุญาตเรียบร้อยแลว้ 
4. ยกเลิกการจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 

   4.1 คลิก “ยกเลิก ”  เพื่อทาํการยกเลิกการจองรถยนตส่์วนราชการ 

   4.2 สถานะจองจะเปล่ียนเป็น  “ยกเลิกโดยผูใ้ชง้าน ” 
5. พมิพ์ใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 
   5.1 คลิก “ ผลการดาํเนินการ ”    ขอ้มูลท่ีแสดงในหนา้น้ีจะ
ผา่นการอนุญาตใหใ้ชร้ถยนตส่์วนราชการแลว้ สามารถพิมพใ์บอนุญาตใช้
รถยนตส่์วนราชการโดยคลิก “พิมพ ์ ” ท่ีอยูท่า้ยขอ้มูลการจองรถยนต์
ส่วนราชการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. จองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. คน้หาการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. ตรวจสอบสถานะจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
4. ยกเลิกการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
5. พิมพใ์บอนุญาตใชร้ถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ผู้ใช้งานระบบ ผอ.ส่วน/สํานัก/ศูนย์ 
ตาราง 22 
ระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง >  จองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน ระบบจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง > จองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
ช่ือการทํางาน จองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 
 
 

1. จองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
2. คน้หาการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
3. อนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
4. ยกเลิกการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง 
5. พิมพใ์บอนุญาตใชร้ถยนตร์าชการส่วนกลาง 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการขอ้มูลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางในระดบัผอ.
ส่วน/สาํนกั/ศูนย ์ซ่ึงสามารถ จอง,คน้หา,อนุมติั,ยกเลิก ขอ้มูลการจองรถยนต์
ราชการส่วนกลางได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบั ผอ.ส่วน/สาํนกั/ศูนย ์

ขั้นตอนการทํางาน 1. จองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
   1.1 กรอกขอ้มูลวนัและเวลาท่ีตอ้งการจอง จากนั้นคลิก “จองรถยนต์
ราชการส่วนกลาง ”    
    1.2 ระบบจะข้ึนขอ้มูลใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มูลต่าง ๆ ลงๆไป ซ่ึงมีสองส่วน
ใหผู้ใ้ชง้านไดท้าํการกรอกคือขอ้มูลการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางและ
ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีท่ีเดินทาง เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยคลิก “ตกลง ”  
ซ่ึงผูใ้ชง้านระบบ ผอ.ส่วน/สาํนกั/ศูนย ์ระบบจะทาํการอนุมติัโดยอตัโนมติั 
 
2. ค้นหาการจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 
    2.1 กรอกขอ้มูลวนัและเวลาท่ีไดท้าํการขออนุมติัการจอง จากนั้นคลิก 
“คน้หาขอ้มูลการจอง  ” 
    2.2 ระบบจะทาํการคน้หาขอ้มูลและแสดงผลข้ึนมา 
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หมายเหตุ 
           
           
           
            
 
 
 

 3. ตรวจสอบสถานะจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 

   3.1 คลิก “รอการดาํเนินการ ” เพื่อตรวจเช็คสถานะจอง
รถยนตส่์วนราชการ  
   3.2 ระบบจะทาํการแสดงผลขอ้มูลการจองรถยนตส่์วนราชการข้ึนมา โดย

จะข้ึนสถานะ “ รออนุมติั ” หากยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัและข้ึน 

 หากไดรั้บการอนุมติัแลว้  และข้ึนสถานะ   
หากไดรั้บการอนุญาตเรียบร้อยแลว้ 
4. ยกเลิกการจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง 

   4.1 คลิก “ยกเลิก ”  เพื่อทาํการยกเลิกการจองรถยนตส่์วนราชการ 

   4.2 สถานะจองจะเปล่ียนเป็น  “ยกเลิกโดยผูใ้ชง้าน ” 
5. พมิพ์ใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 
   5.1 คลิก “ ผลการดาํเนินการ ”    ขอ้มูลท่ีแสดงในหนา้น้ีจะ
ผา่นการอนุญาตใหใ้ชร้ถยนตส่์วนราชการแลว้ สามารถพิมพใ์บอนุญาตใช้
รถยนตส่์วนราชการโดยคลิก “พิมพ ์ ” ท่ีอยูท่า้ยขอ้มูลการจองรถยนต์
ส่วนราชการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. จองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. คน้หาการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. อนุมติัการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
4. ยกเลิกการจองรถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
5. พิมพใ์บอนุญาตใชร้ถยนตร์าชการส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ผู้ใช้งาน อนุมัติจัดสรรรถยนต์ 
ตาราง 23 
เมนูการใ ช้งาน >  เมนูหน้าหลกั 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > เมนูหนา้หลกั 
ช่ือการทํางาน เมนูหนา้หลกั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1.เพิ่มเมนูส่วนตวัในหนา้หลกั 
2.ลบเมนูส่วนตวัในหนา้หลกั 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการเมนูหลกัของผูใ้ชง้านระบบซ่ึงสามารถ เพิ่ม ลบ เมนู
ในหนา้หลกัได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่เมนูส่วนตัวในหน้าหลัก 
  1.1 คลิก “เพิ่ม ”  ในหนา้หลกัเพื่อเพิ่มเมนูท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนูหลกั 
ระบบจะแสดงเมนูท่ีมีในระบบข้ึนมา 
  1.2 คลิก “เพิ่ม ”  ในเมนูยอ่ย  ท่ีตอ้งการใหแ้สดงบนเมนูหลกั 
2. ลบเมนูส่วนตัวในหน้าหลัก 
   2.1 คลิก  “เพิ่ม ”  ในหนา้หลกัเพื่อเพิ่มเมนูท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนู
หลกั  ระบบจะแสดงเมนูท่ีมีในระบบข้ึนมา 

   2.2 คลิก  “ลบ ”  ในหนา้เมนูยอ่ย ท่ีไม่ตอ้งการแสดงบนเมนูหลกั 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
สามารถเพ่ิมลบเมนูส่วนตวัในหนา้หลกัได ้  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 24 

เมนูการใ ช้งาน >  เมนูหน่วยงาน 
หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > เมนูหน่วยงาน 
ช่ือการทํางาน เมนูหน่วยงาน 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มกลุ่มหน่วยงาน 
2. แกไ้ขกลุ่มหน่วยงาน 
3. คน้หากลุ่มหน่วยงาน 
4. ลบกลุ่มหน่วยงาน 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการเมนูหลกัของผูใ้ชง้านระบบซ่ึงสามารถ เพิ่ม ลบ เมนู
ในหนา้หลกัได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่ข้อมูลหน่วยงาน 

   1.1 คลิก “เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มหน่วยงานท่ีตอ้งการ 

   1.2 กรอกช่ือหน่วยงานท่ีตอ้งการเพิ่ม หลงัจากนั้นคลิก “บนัทึก ” เพื่อทาํ
การบนัทึกขอ้มูล 
   1.3 กาํหนดสถานะ “Enable” เพื่อจะแสดงขอ้มูลและ “Disable” สาํหรับ
หน่วยงานท่ีไม่ตอ้งการแสดงขอ้มูล 
2. แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน 

   2.1 คลิก “แกไ้ข ” เพื่อแกไ้ขขอ้มูลหน่วยงาน 

   2.2 แกไ้ขขอ้มูลใหเ้รียบร้อย หลงัจากนั้นคลิก “บนัทึก ” เพื่อทาํการ
บนัทึกขอ้มูล 
3. ค้นหาข้อมูลหน่วยงาน 
   3.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา คลิก “คน้หา  ”   
   3.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
4. ลบข้อมูลหน่วยงาน 

   4.1 คลิก “ลบ ” เพื่อทาํการลบขอ้มูลกลุ่มหน่วยงาน 
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หมายเหตุ 
           
           
            
           
            
 

ตาราง 25 
เมนูการใ ช้งาน >  เมนูอีเมล์แจ้งรออนุญาต 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถเพ่ิมกลุ่มหน่วยงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถแกไ้ขกลุ่มหน่วยงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถคน้หากลุ่มหน่วยงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
4. สามารถลบกลุ่มหน่วยงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อีเมลแ์จง้รออนุญาต 
ช่ือการทํางาน อีเมลแ์จง้รออนุญาต 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต 
2. ลบขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาตซ่ึงสามารถ เพิ่ม ลบ ขอ้มูลได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่ข้อมูลอีเมล์แจ้งรออนุญาต 

   1.1 คลิก “แกไ้ข ” เพื่อเพิ่มขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต 

   1.2 กรอกอีเมลท่ี์ตอ้งการเพิ่ม หลงัจากนั้นคลิก “เพิ่ม ” เพื่อทาํการบนัทึก
ขอ้มูล 
2. ลบข้อมูลอีเมล์แจ้งรออนุญาต 

    2.1 คลิก “ลบ ” เพื่อทาํการลบ อีเมลแ์จง้รออนุญาต 
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หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
  
ตาราง 26 
เมนูการใ ช้งาน >  จัดสรรรถยนต์ >  รอจัดสรรกรุงเทพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถเพ่ิมขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถลบขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > จดัสรรรถยนต ์> รอจดัสรรกรุงเทพ 
ช่ือการทํางาน รอจดัสรรกรุงเทพ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะของการจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ 
2. คน้หาขอ้มูลรอจดัสรรกรุงเทพ 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัสรรรถยนตร์าชการส่วนกลาง สามารถ จดัการสถานะ 
คน้หาExport ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดสรรรถยนต์ 

    1.1 คลิก “จดัสรร ” เพื่อทาํการจดัสรรรถยนตส่์วนกลาง เปล่ียนสถานะ
จดัรถ โดยมีสถานะรอการจดัรถ ดาํเนินการจดัรถ และไม่สามารถจดัรถได ้ 

    1.2 คลิก “บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการจดัสรรรถ 
2. ค้นหาข้อมูลรอจัดสรรกรุงเทพ 
   2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
   2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
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หมายเหตุ 
           
            
           
            

 
ตาราง 27 
เมนูการใ ช้งาน >  จัดสรรรถยนต์ >  รอจัดสรรต่างจังหวัด 

3. Expor t ข้อมูล 

   3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการ ในส่วนของการรอจดัสรรกรุงเทพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะของการจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรอจดัสรรกรุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > จดัสรรรถยนต ์> รอจดัสรรต่างจงัหวดั 
ช่ือการทํางาน รอจดัสรรต่างจงัหวดั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะของการจดัสรรรถยนตต่์างจงัหวดั 
2. คน้หาขอ้มูลรอจดัสรรต่างจงัหวดั 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการสถานะจดัสรรรถยนต ์ซ่ึงสามารถจดัการสถานะ 
คน้หา  Export ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดสรรรถยนต์ 

    1.1 คลิก “จดัสรร ” เพื่อทาํการจดัสรรรถยนตส่์วนกลาง เปล่ียนสถานะ
จดัรถ โดยมีสถานะรอการจดัรถ ดาํเนินการจดัรถ และไม่สามารถจดัรถได ้ 

    1.2 คลิก “บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการจดัสรรรถ 



 142  

 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 
ตาราง 28 
เมนูการใ ช้งาน >  จัดสรรรถยนต์ >  สถานะจัดสรร 

2. ค้นหาข้อมูลรอจัดสรรต่างจังหวดั 
   2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
   2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูล 

   3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการ ในส่วนของการรอจดัสรรต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะของการจดัสรรรถยนตต่์างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรอจดัสรรต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > จดัสรรรถยนต ์> สถานะจดัสรร 
ช่ือการทํางาน สถานะจดัสรร 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. แกไ้ขขอ้มูลสถานะจดัสรร 
2. คน้หาขอ้มูลสถานะจดัสรร 
3. ยกเลิกสถานะจดัสรร 
4. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย 
 
 

เป็นส่วนในการจดัการสถานะจดัสรรซ่ึงสามารถแกไ้ข คน้หา ยกเลิก Export 
ขอ้มูล ได ้
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หมายเหตุ 
           
           
            
            
            
 
 
 
 
 

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

ขั้นตอนการทํางาน 1. แก้ไขข้อมูลสถานะจัดสรร 

    1.1 คลิก “แกไ้ข ” เพื่อทาํการแกไ้ขขอ้มูลสถานะจดัสรร  

    1.2 คลิก “บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลสถานะจดัสรร 
2. ค้นหาข้อมูลสถานะจัดสรร 
   2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
3. ยกเลิกสถานะจัดสรร 

   3.1 คลิก “ ยกเลิก  ” เพื่อท่ีจะยกเลิกการจองรถยนตส่์วนราชการ 
4. Expor t ข้อมูล 

   4.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจดัการ
สถานะ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถแกไ้ขขอ้มูลสถานะจดัสรร  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลสถานะจดัสรร  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถยกเลิกสถานะจดัสรร  ผา่น    ไม่ผา่น 
4. สามารถ  Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 



 144  

 

ตาราง 29 
เมนูการใ ช้งาน >  รายงาน  

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > รายงาน 
ช่ือการทํางาน รายงาน 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. ดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนตใ์นส่วนกลาง 
2. คน้หาขอ้มูลรายงาน 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานซ่ึงสามารถ ดาวน์โหลด  คน้หา Export ขอ้มูลได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในอนุมติัจดัสรรรถยนต ์

ขั้นตอนการทํางาน 1. ดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้รถยนต์ในส่วนกลาง 

    1.1 คลิก “ดาวน์โหลด ” เพื่อทาํการดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนต์
ในส่วนกลาง       
2. ค้นหาข้อมูลรายงาน 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํ 
การคน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
3. Expor t ข้อมูล 

   3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลรายงาน 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนตใ์นส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรายงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ  Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ผู้ใช้งาน ระดับอนุมัติจัดรถยนต์และอนุญาตจองรถยนต์ในกรุงเทพฯ 
ตาราง 30 
เมนูการใ ช้งาน >  เมนูหน้าหลกั 

หมายเหตุ 
           
           

            
           

            
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > เมนูหนา้หลกั 
ช่ือการทํางาน เมนูหนา้หลกั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มเมนูส่วนตวัในหนา้หลกั 
2. ลบเมนูส่วนตวัในหนา้หลกั 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการเมนูหลกัของผูใ้ชง้านระบบซ่ึงสามารถ เพิ่ม ลบ เมนู
ในหนา้หลกัได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุมติัจดัรถยนตแ์ละอนุญาตจอง
รถยนตใ์นกรุงเทพฯ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่เมนูส่วนตัวในหน้าหลัก 
  1.1 คลิก “เพิ่ม ” ในหนา้หลกัเพื่อเพิ่มเมนูท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนูหลกั 
ระบบจะแสดงเมนูท่ีมีในระบบข้ึนมา 
  1.2 คลิก “เพิ่ม ” ในเมนูยอ่ยท่ีตอ้งการใหแ้สดงบนเมนูหลกั 
2. ลบเมนูส่วนตัวในหน้าหลัก 
   2.1 คลิก “เพิ่ม ” ในหนา้หลกัเพื่อเพิ่มเมนูท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนูหลกั 
ระบบจะแสดงเมนูท่ีมีในระบบข้ึนมา 

   2.2 คลิก “ลบ ” ในหนา้เมนูยอ่ย ท่ีไม่ตอ้งการแสดงบนเมนูหลกั 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
สามารถเพ่ิมลบเมนูส่วนตวัในหนา้หลกัได ้  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 31 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุมัติจัดสรรรถยนต์ >  รออนุมัติกรุงเทพ 

หมายเหตุ 
           
            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุมติัจดัสรรรถยนต ์> รออนุมติักรุงเทพ 
ช่ือการทํางาน รออนุมติักรุงเทพ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะอนุมติัจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ 
2. คน้หาขอ้มูลรออนุมติัจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุมติัจดัสรรรถยนตร์าชการส่วนกลางซ่ึงสามารถจดัสถานะ 
คน้หาExport ขอ้มูล ได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุมติัจดัรถยนตแ์ละอนุญาตจอง
รถยนตใ์นกรุงเทพฯ 

ขั้นตอนการทํางาน 1.จั ดการสถานะอนุมัติจัดสรรกรุงเทพ 
    1.1 คลิก “อนุมติั ” เพื่อทาํการอนุมติัจดัสรรรถยนตส่์วนกลางและคลิก  

“ไม่อนุมติั ” สาํหรับไม่อนุมติัการจดัสรรรถยนตส่์วนกลาง 

    1.2 คลิก “บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการอนุมติัจดัสรรรถยนต ์
2. ค้นหาข้อมูลรออนุมัติจัดสรรกรุงเทพ 
   2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
   2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูล 

   3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการ ในส่วนของการรอจดัสรรกรุงเทพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะอนุมติัจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรออนุมติัจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 



 147  

 

ตาราง 32 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุมัติจัดสรรรถยนต์ >  รออนุมัติต่างจังหวัด 

 
 
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุมติัจดัสรรรถยนต ์> รออนุมติัต่างจงัหวดั 
ช่ือการทํางาน รออนุมติัต่างจงัหวดั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะรออนุมติัจดัสรรรถยนตต่์างจงัหวดั 
2. คน้หาขอ้มูลรออนุมติัจดัสรรต่างจงัหวดั 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุมติัจดัสรรรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถ จดัการ
สถานะExport  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุมติัจดัรถยนตแ์ละอนุญาตจอง
รถยนตใ์นกรุงเทพฯ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดการสถานะรออนุมัติจัดสรรรถยนต์ต่างจงัหวดั 
    1.1 คลิก “อนุมติั ” เพื่อทาํการอนุมติัจดัสรรรถยนตส่์วนกลางและคลิก  

“ไม่อนุมติั ” สาํหรับไม่อนุมติัการจดัสรรรถยนตส่์วนกลาง 

    1.2 คลิก “บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการอนุมติัจดัสรรรถยนต ์
2. ค้นหาข้อมูลรออนุมัติจัดสรรต่างจงัหวดั 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
    2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูล 

    3.1 คลิก  เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถยนตร์าชการใน
ส่วนของรออนุมติัต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะรออนุมติัจดัสรรรถยนตต่์างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรออนุมติัจดัสรรต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 
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หมายเหตุ 
           
           
            
 

ตาราง 33 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุมัติจัดสรรรถยนต์ >  สถานะอนุมัติ 

หมายเหตุ 
           
           

            
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > จดัสรรรถยนต ์> สถานะอนุมติั 
ช่ือการทํางาน สถานะอนุมติั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. คน้หาขอ้มูลสถานะอนุมติั 
2. Export ขอ้มูลสถานะอนุมติั 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการสถานะอนุมติัซ่ึงสามารถ คน้หา Export ขอ้มูล ได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุมติัจดัรถยนตแ์ละอนุญาตจอง
รถยนตใ์นกรุงเทพฯ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. ค้นหาข้อมูลสถานะจัดสรร 
    1.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํ 
การคน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา       
2. Expor t ข้อมูลสถานะอนุมัต ิ

    2.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการในส่วนของ
สถานะอนุมติั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถคน้หาขอ้มูลสถานะอนุมติั  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถ Export ขอ้มูลสถานะอนุมติั  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 34 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุญาตจองรถยนต์ >  รออนุญาตกรุงเทพ 

หมายเหตุ 
           
           
            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุญาตจองรถยนต ์> รออนุญาตกรุงเทพ 
ช่ือการทํางาน รออนุญาตกรุงเทพ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะรออนุญาตกรุงเทพ 
2. คน้หาขอ้มูลรออนุญาตกรุงเทพ 
3. Export ขอ้มูลการรออนุญาต กรุงเทพ 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุญาตการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถจดัการ
สถานะ คน้หาExport  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุมติัจดัรถยนตแ์ละอนุญาตจอง
รถยนตใ์นกรุงเทพฯ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดการสถานะรออนุญาตกรุงเทพ 
   1.1 คลิก “อนุญาต ” เพื่อทาํการอนุญาตการจองรถยนตส่์วนกลางและ

คลิก “ไม่อนุญาต ” สาํหรับไม่อนุญาตการจองรถยนตส่์วนกลาง 
2. ค้นหาข้อมูลรออนุญาตกรุงเทพ 
   2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
   2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูล 

   3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการในส่วนของ
อนุญาตต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะรออนุญาตกรุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรออนุญาตกรุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูลการรออนุญาต กรุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 35 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุญาตจองรถยนต์ >  สถานะจองรถยนต์ 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 
 
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุญาตจองรถยนต ์> สถานะจองรถยนต ์
ช่ือการทํางาน สถานะจองรถยนต ์
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. คน้หาขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์
2. Export ขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุญาตการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถคน้หา 
Export  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุมติัจดัรถยนตแ์ละอนุญาตจอง
รถยนตใ์นกรุงเทพฯ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. ค้นหาข้อมูลสถานะจองรถยนต์ 
    1.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา      
2. Expor t ข้อมูลสถานะจองรถยนต์ 

    2.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลในส่วนของ
สถานะจองรถยนต ์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถคน้หาขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถ Export ขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 36 
เมนูการใ ช้งาน >  รายงาน  

หมายเหตุ 
           
           
            
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > รายงาน 
ช่ือการทํางาน รายงาน 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. ดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนตใ์นส่วนกลาง 
2. คน้หาขอ้มูลรายงาน 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานซ่ึงสามารถดาวน์โหลด คน้หา Export ขอ้มูลได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุมติัจดัรถยนตแ์ละอนุญาตจอง
รถยนตใ์นกรุงเทพฯ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. ดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้รถยนต์ในส่วนกลาง 
    1.1 คลิก “ดาวน์โหลด ”  เพื่อทาํการดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนต์
ส่วนกลาง       
2. ค้นหาข้อมูลรายงาน 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํ 
การคน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
3. Expor t ข้อมูล 

   3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการส่วนกลาง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนตใ์นส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรายงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ  Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ผู้ใช้งาน ระดับอนุญาตจองรถยนต์ต่างจังหวดั 
ตาราง 37 
เมนูการใ ช้งาน >  เมนูหน้าหลกั 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > เมนูหนา้หลกั 
ช่ือการทํางาน เมนูหนา้หลกั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มเมนูส่วนตวัในหนา้หลกั 
2. ลบเมนูส่วนตวัในหนา้หลกั 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการเมนูหลกัของผูใ้ชง้านระบบซ่ึงสามารถเพิ่ม ลบ เมนูใน
หนา้หลกัได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุญาตจองรถยนตต่์างจงัหวดั 

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่เมนูส่วนตัวในหน้าหลัก 
   1.1 คลิก “เพิ่ม ” ในหนา้หลกัเพื่อเพิ่มเมนูท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนูหลกั 
ระบบจะแสดงเมนูท่ีมีในระบบข้ึนมา 
   1.2 คลิก “เพิ่ม ” ในเมนูยอ่ย  ท่ีตอ้งการใหแ้สดงบนเมนูหลกั 
2. ลบเมนูส่วนตัวในหน้าหลัก 
   2.1 คลิก “เพิ่ม ” ในหนา้หลกัเพื่อเพิ่มเมนูท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนูหลกั  
ระบบจะแสดงเมนูท่ีมีในระบบข้ึนมา 

   2.2 คลิก “ลบ ” ในหนา้เมนูยอ่ย ท่ีไม่ตอ้งการแสดงบนเมนูหลกั 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
สามารถเพ่ิมลบเมนูส่วนตวัในหนา้หลกัได ้  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 38 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุญาตจองรถยนต์ >  รออนุญาตต่างจังหวัด 

หมายเหตุ 
           
           
            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุญาตจองรถยนต ์> รออนุญาตต่างจงัหวดั 
ช่ือการทํางาน รออนุญาตต่างจงัหวดั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะรออนุญาตต่างจงัหวดั 
2. คน้หาขอ้มูลรออนุญาตต่างจงัหวดั 
3. Export ขอ้มูลการรออนุญาตต่างจงัหวดั 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุญาตการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถจดัการ
สถานะคน้หาExport  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุญาตจองรถยนตต่์างจงัหวดั 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดการสถานะรออนุญาตต่างจงัหวดั 
     1.1 คลิก “อนุญาต ” เพื่อทาํการอนุญาตการจองรถยนตส่์วนกลางและ

คลิก “ไม่อนุญาต ” สาํหรับไม่อนุญาตการจองรถยนตส่์วนกลาง 
2. ค้นหาข้อมูลรออนุญาตต่างจังหวดั 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
    2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูลการรออนุญาตต่างจังหวดั 

    3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการในส่วนของ
อนุญาตต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะรออนุญาตต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรออนุญาตต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูลการรออนุญาตต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 39 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุญาตจองรถยนต์ >  สถานะจองรถยนต์ 

หมายเหตุ 
           
           
            
           
            

 
 
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุญาตจองรถยนต ์> สถานะจองรถยนต ์
ช่ือการทํางาน สถานะจองรถยนต ์
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. คน้หาขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์
2. Export ขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุญาตการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถคน้หา 
Export  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุญาตจองรถยนตต่์างจงัหวดั 

ขั้นตอนการทํางาน 1. ค้นหาข้อมูลสถานะจองรถยนต์ 
     1.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา      
2. Expor t ข้อมูลสถานะจองรถยนต์ 

     2.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลในส่วนของ
สถานะจองรถยนต ์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถคน้หาขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถ Export ขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 40 
เมนูการใ ช้งาน >  รายงาน  

หมายเหตุ 
           
           
            

 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > รายงาน 
ช่ือการทํางาน รายงาน 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. ดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนตใ์นส่วนกลาง 
2. คน้หาขอ้มูลรายงาน 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานซ่ึงสามารถดาวน์โหลด คน้หา Export ขอ้มูลได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบในระดบัอนุญาตจองรถยนตต่์างจงัหวดั 

ขั้นตอนการทํางาน 1. ดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้รถยนต์ในส่วนกลาง 
    1.1 คลิก “ดาวน์โหลด ” เพือ่ทาํการดาวนโ์หลดใบอนุญาตใชร้ถยนต์
ส่วนกลาง       
2. ค้นหาข้อมูลรายงาน 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
3. Expor t ข้อมูล 

    3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการส่วนกลาง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนตใ์นส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรายงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ  Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 41 
ผู้ใช้งาน  ระดับผู้ดูแลระบบ 
เมนูผู้ใ ช้งาน >  สิทธ์ิการใ ช้งานระบบ 
หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูผูใ้ชง้าน > สิทธ์ิการใชง้านระบบ 
ช่ือการทํางาน สิทธ์ิการใชง้านระบบ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
2. แกไ้ขสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
3. คน้หาสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
4. ลบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการขอ้มูลสิทธ์ิของผูใ้ชง้านระบบซ่ึงสามารถเพิ่ม แกไ้ข 
คน้หา ลบ ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่สิทธ์ิการใช้งานระบบ 

   1.1 คลิก “เพิ่ม ”  เพื่อเพิ่มสิทธ์ิการใชง้านระบบ  
   1.2 เลือกประเภทของสิทธ์ิผูใ้ชง้าน  กรอกช่ือสิทธ์ิการใชง้านและกาํหนด

สิทธ์ิการใชง้าน  เม่ือทาํการกาํหนดสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้คลิก “บนัทึก ” เพื่อ
ทาํการบนัทึก       
2. แก้ไขสิทธ์ิการใช้งานระบบ 
   2.1 คลิก “แกไ้ข ” เพื่อทาํการแกไ้ขสิทธ์ิการใชง้าน ซ่ึงสามารถแกไ้ข
ขอ้มูลต่าง ๆ ไดร้วมถึงสามารถกาํหนดสิทธ์ิต่าง ๆ ไดใ้หม่เม่ือทาํการแกไ้ข

เรียบร้อยแลว้คลิก  “บนัทึก ” เพื่อทาํการบนัทึก 
3. ค้นหาสิทธ์ิการใช้งานระบบ   

   3.1 เลือกเมนูสิทธ์ิการใชง้านระบบท่ีอยูท่างดา้นขวามือ  คลิก  

 “  ” ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มูลของสิทธ์ิการใชง้าน
ระบบข้ึนมา 
   3.2 ระบุเง่ือนไขขอ้มูลสิทธ์ิการใชง้านระบบท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิกปุ่ม
“คน้หา ”  ระบบจะทาํการคน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 



 157  

 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 
ตาราง 42 
เมนูผู้ใ ช้งาน >  ผู้ใ ช้งานระบบ 

 4. ลบสิทธ์ิการใช้งานระบบ   
     4.1 คลิก “ลบ ” เพื่อทาํการลบสิทธ์ิการใชง้าน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถเพ่ิมสิทธ์ิการใชง้านระบบ  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถแกไ้ขสิทธ์ิการใชง้านระบบ  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถคน้หาสิทธ์ิการใชง้านระบบ  ผา่น    ไม่ผา่น 
4. สามารถลบสิทธ์ิการใชง้านระบบ  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูผูใ้ชง้าน > ผูใ้ชง้านระบบ 
ช่ือการทํางาน ผูใ้ชง้านระบบ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มผูใ้ชง้านระบบ 
2. แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ 
3. คน้หาผูใ้ชง้านระบบ 
4. ลบผูใ้ชง้านระบบ 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบซ่ึงสามารถ เพิ่ม แกไ้ข คน้หา 
ลบ ขอ้มูล ได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่ผู้ใช้งานระบบ 
  1.1 คลิก “เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มผูใ้ชง้านระบบ  
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หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 
 
 
 
 

  1.2 เลือกประเภทสิทธ์ิผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลใหเ้รียบร้อยแลว้คลิก 
“บนัทึก ” เพื่อทาํการบนัทึก 
  1.3 กาํหนดสถานะ “Enable” เพื่อท่ีจะใชง้านระบบไดแ้ละ “Disable” 
สาํหรับผูใ้ชง้านท่ีไม่ตอ้งการใหใ้ชร้ะบบ 
2. แก้ไขผู้ใช้งานระบบ 
   2.1 คลิก “แกไ้ข ” เพื่อทาํการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน เม่ือทาํการแกไ้ข

เรียบร้อยแลว้คลิก “บนัทึก ” เพื่อทาํการบนัทึก 
3. ค้นหาผู้ใช้งานระบบ 
   3.1 ระบุเง่ือนไขขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิกปุ่ม 
“คน้หา ”  ระบบกจ็ะทาํการคน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการ
คน้หา 
4. ลบผู้ใช้งานระบบ 
   4.1 คลิก “ลบ ” เพื่อทาํการลบขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถเพ่ิมผูใ้ชง้านระบบ  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถแกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถคน้หาผูใ้ชง้านระบบ  ผา่น    ไม่ผา่น 
4. สามารถลบผูใ้ชง้านระบบ  ผา่น    ไม่ผา่น 



 159  

 

ตาราง 43 
เมนูการใ ช้งาน >  เมนูหน้าหลกั 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > เมนูหนา้หลกั 
ช่ือการทํางาน เมนูหนา้หลกั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มเมนูส่วนตวัในหนา้หลกั 
2. ลบเมนูส่วนตวัในหนา้หลกั 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการเมนูหลกัของผูใ้ชง้านระบบซ่ึงสามารถ เพิ่ม ลบ เมนู
ในหนา้หลกัได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่เมนูส่วนตัวในหน้าหลัก 
  1.1 คลิก “เพิ่ม ” ในหนา้หลกัเพื่อเพิ่มเมนูท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนูหลกั 
ระบบจะแสดงเมนูท่ีมีในระบบข้ึนมา 
  1.2 คลิก “เพิ่ม ” ในเมนูยอ่ย  ท่ีตอ้งการใหแ้สดงบนเมนูหลกั 
2. ลบเมนูส่วนตัวในหน้าหลัก 
   2.1 คลิก “เพิ่ม ” ในหนา้หลกัเพื่อเพิ่มเมนูท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนูหลกั 
ระบบจะแสดงเมนูท่ีมีในระบบข้ึนมา 

   2.2 คลิก “ลบ ” ในหนา้เมนูยอ่ย ท่ีไม่ตอ้งการแสดงบนเมนูหลกั 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
สามารถเพ่ิมลบเมนูส่วนตวัในหนา้หลกัได ้  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 44 
เมนูการใ ช้งาน >  ต้ังค่าระบบ 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > ตั้งค่าระบบ 
ช่ือการทํางาน ตั้งค่าระบบ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

ตั้งค่าระบบ 

คาํอธิบาย เป็นการแกไ้ขขอ้มูลท่ีใชใ้นการตั้งค่าเวบ็ไซต ์
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน ตั้งค่าระบบ 
1. คลิก “แกไ้ข ” เพื่อทาํการแกไ้ขขอ้มูล 

2. กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขจากนั้นคลิก “บนัทึก ” เพื่อทาํการบนัทึก 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
สามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีใชใ้นการตั้งค่าเวบ็ไซต ์  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 45 
เมนูการใ ช้งาน >  หน่วยงาน 
หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน>หน่วยงาน 
ช่ือการทํางาน หน่วยงาน  
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มกลุ่มหน่วยงาน 
2. แกไ้ขกลุ่มหน่วยงาน 
3. คน้หากลุ่มหน่วยงาน 
4. ลบกลุ่มหน่วยงาน 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการขอ้มูลกลุ่มหน่วยงานซ่ึงสามารถเพิ่ม แกไ้ข คน้หา ลบ
ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่ข้อมูลหน่วยงาน 
   1.1 คลิก “เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มสิทธ์ิหน่วยงานท่ีตอ้งการ 
   1.2 กรอกช่ือหน่วยงานท่ีตอ้งการเพิ่ม หลงัจากนั้นคลิก “บนัทึก ” เพื่อทาํ
การบนัทึกขอ้มูล 
   1.3 กาํหนดสถานะ “ Enable ” เพื่อจะแสดงขอ้มูลและ “Disable” สาํหรับ
ช่ือหน่วยงานท่ีไม่ตอ้งการแสดงขอ้มูล 
2. แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน 
   2.1 คลิก  “แกไ้ข ”  เพื่อทาํการแกไ้ขขอ้มูลผูห้น่วยงาน เม่ือทาํการแกไ้ข

เรียบร้อยแลว้คลิก “บนัทึก ” เพื่อทาํการบนัทึก 
3. ค้นหาข้อมูลหน่วยงาน 
   3.1 ระบุเง่ือนไขขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิกปุ่ม “คน้หา ”  ระบบ
กจ็ะทาํการคน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
4. ลบข้อมูลหน่วยงาน 

   4.1 คลิก “ลบ ” เพื่อทาํการลบขอ้มูลกลุ่มหน่วยงาน 
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หมายเหตุ 
           
           
            
           
            
 
ตาราง 46 
เมนูการใ ช้งาน >  อีเมล์แจ้งรออนุญาต 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถเพ่ิมช่ือหน่วยงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถแกไ้ขช่ือหน่วยงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถคน้หาช่ือหน่วยงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
4. สามารถลบกลุ่มหน่วยงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อีเมลแ์จง้รออนุญาต 
ช่ือการทํางาน อีเมลแ์จง้รออนุญาต 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. เพิ่มขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต 
2. ลบขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาตซ่ึงสามารถ เพิ่ม ลบ ขอ้มูลได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. เพิม่ข้อมูลอีเมล์แจ้งรออนุญาต 
   1.1 คลิก “แกไ้ข ” เพื่อเพิ่มขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต 

   1.2 กรอกอีเมลท่ี์ตอ้งการเพิ่ม หลงัจากนั้นคลิก “เพิ่ม ” เพื่อทาํการบนัทึก
ขอ้มูล 
2. ลบข้อมูลอีเมล์แจ้งรออนุญาต 

   2.1 คลิก “ลบ ” เพื่อทาํการลบ อีเมลแ์จง้รออนุญาต 
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หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 
ตาราง 47 
เมนูการใ ช้งาน >  จัดสรรรถยนต์ >  รอจัดสรรกรุงเทพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถเพ่ิมขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถลบขอ้มูลอีเมลแ์จง้รออนุญาต  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > จดัสรรรถยนต ์> รอจดัสรรกรุงเทพ 
ช่ือการทํางาน รอจดัสรรกรุงเทพ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะของการจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ 
2. คน้หาขอ้มูลรอจดัสรรกรุงเทพ 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัสรรรถยนตร์าชการส่วนกลาง สามารถ จดัการสถานะ 
คน้หาExport ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดสรรรถยนต์ 

    1.1 คลิก “จดัสรร ” เพื่อทาํการจดัสรรรถยนตส่์วนกลาง เปล่ียนสถานะ
จดัรถ โดยมีสถานะรอการจดัรถ  ดาํเนินการจดัรถ และไม่สามารถจดัรถได ้ 

    1.2 คลิก “บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการจดัสรรรถ 
2. ค้นหาข้อมูลรอจัดสรรกรุงเทพ 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
    2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
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หมายเหตุ 
           
           
            
            

 
ตาราง 48 
เมนูการใ ช้งาน >  จัดสรรรถยนต์ >  รอจัดสรรต่างจังหวัด 

3. Expor t ข้อมูล 

    3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการ ในส่วนของการรอจดัสรรกรุงเทพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะของการจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรอจดัสรรกรุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > จดัสรรรถยนต ์> รอจดัสรรต่างจงัหวดั 
ช่ือการทํางาน รอจดัสรรต่างจงัหวดั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1.จ ัดการสถานะของการจดัสรรรถยนตต่์างจงัหวดั 
2. คน้หาขอ้มูลรอจดัสรรต่างจงัหวดั 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการจดัการสถานะจดัสรรรถยนต ์ซ่ึงสามารถจดัการสถานะ 
คน้หา  Export ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1.จั ดสรรรถยนต์ 

    1.1 คลิก “จดัสรร ” เพื่อทาํการจดัสรรรถยนตส่์วนกลาง เปล่ียนสถานะ
จดัรถ โดยมีสถานะรอการจดัรถ ดาํเนินการจดัรถ และไม่สามารถจดัรถได ้ 

    1.2 คลิก “บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการจดัสรรรถ 
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หมายเหตุ 
           
           
            
           
            

 
ตาราง 49 
เมนูการใ ช้งาน >  จัดสรรรถยนต์ >  สถานะจัดสรร 

2. ค้นหาข้อมูลรอจัดสรรต่างจังหวดั 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
    2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูล 

    3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการ ในส่วนของการรอจดัต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะของการจดัสรรรถยนตต่์างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรอต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > จดัสรรรถยนต ์> สถานะจดัสรร 
ช่ือการทํางาน สถานะจดัสรร 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. แกไ้ขขอ้มูลสถานะจดัสรร 
2. คน้หาขอ้มูลสถานะจดัสรร 
3. ยกเลิกสถานะจดัสรร 
4. Export ขอ้มูลการจดัสถานะ 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการสถานะจดัสรร ซ่ึงสามารถแกไ้ข คน้หา ยกเลิก Export ขอ้มูล ได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 
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หมายเหตุ 
           
           
           
           
            

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการทํางาน 1. แก้ไขข้อมูลสถานะจัดสรร 

    1.1 คลิก “แกไ้ข ”เพื่อทาํการแกไ้ขขอ้มูลสถานะจดัสรร  

    1.2 คลิก  เพื่อบนัทึกขอ้มูลสถานะจดัสรร 
2. ค้นหาข้อมูลสถานะจัดสรร 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
3. ยกเลิกสถานะจัดสรร 

    3.1 คลิก “ลบ ” เพื่อท่ีจะยกเลิกการจองรถยนตส่์วนราชการ 
4. Expor t ข้อมูล 

    4.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการ ในส่วนของการรอจดัต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถแกไ้ขขอ้มูลสถานะจดัสรร  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลสถานะจดัสรร  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถยกเลิกสถานะจดัสรร  ผา่น    ไม่ผา่น 
4. สามารถ  Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 50 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุมัติจัดสรรรถยนต์ >  รออนุมัติกรุงเทพ 

หมายเหตุ 
           

            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุมติัจดัสรรรถยนต ์> รออนุมติักรุงเทพ 
ช่ือการทํางาน รออนุมติักรุงเทพ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะอนุมติัจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ 
2. คน้หาขอ้มูลรออนุมติัจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุมติัจดัสรรรถยนตร์าชการส่วนกลางซ่ึงสามารถจดัสถานะ 
คน้หาExport ขอ้มูล ได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดการสถานะอนุมัติจัดสรรกรุงเทพ 
    1.1 คลิก “อนุมติั ”  เพื่อทาํการอนุมติัจดัสรรรถยนตส่์วนกลางและคลิก  

“ไม่อนุมติั ” สาํหรับไม่อนุมติัการจดัสรรรถยนตส่์วนกลาง 

    1.2 คลิก “บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการอนุมติัจดัสรรรถยนต ์
2. ค้นหาข้อมูลรออนุมัติจัดสรรกรุงเทพ 
   2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
   2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูล 

   3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการ ในส่วนของการรอจดัสรรกรุงเทพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะอนุมติัจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรออนุมติัจดัสรรรถยนตก์รุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 51 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุมัติจัดสรรรถยนต์ >  รออนุมัติต่างจังหวัด 

หมายเหตุ 
           
            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุมติัจดัสรรรถยนต ์> รออนุมติัต่างจงัหวดั 
ช่ือการทํางาน รออนุมติัต่างจงัหวดั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะรออนุมติัจดัสรรรถยนตต่์างจงัหวดั 
2. คน้หาขอ้มูลรออนุมติัจดัสรรต่างจงัหวดั 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุมติัจดัสรรรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถจดัการ
สถานะExport  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดการสถานะรออนุมัติจัดสรรรถยนต์ต่างจงัหวดั 
    1.1 คลิก “อนุมติั ” เพื่อทาํการอนุมติัจดัสรรรถยนตส่์วนกลางและคลิก  

“ไม่อนุมติั ” สาํหรับไม่อนุมติัการจดัสรรรถยนตส่์วนกลาง 

    1.2 คลิก “ บนัทึก ” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการอนุมติัจดัสรรรถยนต ์
2. ค้นหาข้อมูลรออนุมัติจัดสรรต่างจงัหวดั 
   2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
   2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูล 

    3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถยนต์
ราชการในส่วนของรออนุมติัต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะรออนุมติัจดัสรรรถยนตต่์างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรออนุมติัจดัสรรต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 52 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุมัติจัดสรรรถยนต์ >  สถานะอนุมัติ 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            

 
 
 
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > จดัสรรรถยนต ์> สถานะอนุมติั 
ช่ือการทํางาน สถานะอนุมติั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. คน้หาขอ้มูลสถานะอนุมติั 
2. Export ขอ้มูลสถานะอนุมติั 

คาํอธิบาย เป็นส่วนท่ีใชดู้ขอ้มูลการตดัสรรรถยนตซ่ึ์งสามารถคน้หา Export ขอ้มูล ได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. ค้นหาข้อมูลสถานะจัดสรร 
    1.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิก “คน้หา ”  ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลตามเง่ือนไขคน้หา       
2. Expor t ข้อมูลสถานะอนุมัต ิ

    2.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการ ในส่วน
ของสถานะอนุมติั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถคน้หาขอ้มูลสถานะอนุมติั  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถ Export ขอ้มูลสถานะอนุมติั  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 53 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุญาตจองรถยนต์ >  รออนุญาตกรุงเทพ 

หมายเหตุ 
           
           
            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุญาตจองรถยนต ์> รออนุญาตกรุงเทพ 
ช่ือการทํางาน รออนุญาตกรุงเทพ 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะรออนุญาตกรุงเทพ 
2. คน้หาขอ้มูลรออนุญาตกรุงเทพ 
3. Export ขอ้มูลการรออนุญาต กรุงเทพ 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุญาตการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถจดัการ
สถานะ คน้หาExport  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดการสถานะรออนุญาตกรุงเทพ 
     1.1 คลิก “อนุญาต ” เพื่อทาํการอนุญาตการจองรถยนตส่์วนกลางและ

คลิก “ไม่อนุญาต ” สาํหรับไม่อนุญาตการจองรถยนตส่์วนกลาง 
2. ค้นหาข้อมูลรออนุญาตกรุงเทพ 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
    2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูลสถานะอนุมัต ิ

    3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการในส่วนของ
อนุญาตต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะรออนุญาตกรุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรออนุญาตกรุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูลการรออนุญาต กรุงเทพ  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 54 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุญาตจองรถยนต์ >  รออนุญาตต่างจังหวัด 

หมายเหตุ 
           
           
            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุญาตจองรถยนต ์> รออนุญาตต่างจงัหวดั 
ช่ือการทํางาน รออนุญาตต่างจงัหวดั 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. จดัการสถานะรออนุญาตต่างจงัหวดั 
2. คน้หาขอ้มูลรออนุญาตต่างจงัหวดั 
3. Export ขอ้มูลการรออนุญาตต่างจงัหวดั 

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุญาตการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถจดัการ
สถานะคน้หาExport  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. จัดการสถานะรออนุญาตต่างจงัหวดั 
     1.1 คลิก “อนุญาต ” เพื่อทาํการอนุญาตการจองรถยนตส่์วนกลางและ

คลิก “ไม่อนุญาต ” สาํหรับไม่อนุญาตการจองรถยนตส่์วนกลาง 
2. ค้นหาข้อมูลรออนุญาตต่างจังหวดั 
   2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาคลิก “คน้หา ”   
   2.2 ระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชง้านทาํการระบุลงไป 
3. Expor t ข้อมูลการรออนุญาตต่างจังหวดั 

    3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการในส่วนของ
อนุญาตต่างจงัหวดั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถจดัการสถานะรออนุญาตต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรออนุญาตต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ Export ขอ้มูลการรออนุญาตต่างจงัหวดั  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 55 
เมนูการใ ช้งาน >  อนุญาตจองรถยนต์ >  สถานะจองรถยนต์ 

หมายเหตุ 
           
           
           
           
            
 
 
 

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > อนุญาตจองรถยนต ์> สถานะจองรถยนต ์
ช่ือการทํางาน สถานะจองรถยนต ์
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. คน้หาขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์
2. Export ขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์

คาํอธิบาย เป็นส่วนในการอนุญาตการจองรถยนตร์าชการส่วนกลางสามารถคน้หา 
Export  ขอ้มูลได ้

เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. ค้นหาข้อมูลสถานะจองรถยนต์ 
    1.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นคลิก “คน้หา ”  ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา      
2. Expor t ข้อมูลสถานะจองรถยนต์ 

     2.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลในส่วนของ
สถานะจองรถยนต ์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1. สามารถคน้หาขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถ Export ขอ้มูลสถานะจองรถยนต ์  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ตาราง 56 
เมนูการใ ช้งาน >  รายงาน  

หมายเหตุ 
           
            
            
            

หัวข้อทดสอบ Test วนัท่ีทดสอบ  
ระบบ/ส่วนงาน เมนูการใชง้าน > รายงาน 
ช่ือการทํางาน รายงาน 
รหัสหน้าจอ 
ช่ือหน้าจอ 

1. ดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนตใ์นส่วนกลาง 
2. คน้หาขอ้มูลรายงาน 
3. Export ขอ้มูล 

คาํอธิบาย เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานซ่ึงสามารถดาวน์โหลด คน้หา Export ขอ้มูลได ้
เง่ือนไขก่อน 
การทํางาน 

ผูใ้ชต้อ้งมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ ในระดบัผูดู้แลระบบ 

ขั้นตอนการทํางาน 1. ดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้รถยนต์ในส่วนกลาง 
    1.1 คลิก “ดาวน์โหลด ” เพือ่ทาํการดาวนโ์หลดใบอนุญาตใชร้ถยนต์
ส่วนกลาง       
2. ค้นหาข้อมูลรายงาน 
    2.1 ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาจากนั้นคลิก “คน้หา ” ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
3. Expor t ข้อมูล 

    3.1 คลิก “ส่งออก ” เพื่อท่ีจะดาวน์โหลดรายงานขอ้มูลการจองรถ
ราชการส่วนกลาง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ 
1.สามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตใชร้ถยนตใ์นส่วนกลาง  ผา่น    ไม่ผา่น 
2. สามารถคน้หาขอ้มูลรายงาน  ผา่น    ไม่ผา่น 
3. สามารถ  Export ขอ้มูล  ผา่น    ไม่ผา่น 
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