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   คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร 

(GCD Computer Center) 

สําหรับผูใชงาน 

สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค 

 

หนาจอ Login เขาระบบฐานขอมูลครุภณัฑคอมพวิเตอร (GCD Computer Center) 

   การเขาเขาใชงานระบบฐานขอมลูครุภัณฑคอมพิวเตอร (GCD Computer Center) มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. พิมพ URL : http://27.254.33.65/com_center/public/login  ที่ Browser Google Chrome เพื่อ

เขาใชงานหนาจอเขาสูระบบ เมื่อเขาใชงานไดถูกตองจะไดหนาจอ 

 

รูปหนาจอ Login เขาสูระบบ 

2. กรอก Email ที่ชอง  

3. กรอกรหัสผาน ที่ชอง  

4. คลิกที่ปุม    เพื่อเขาสูระบบ 
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การสมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลครุภณัฑคอมพิวเตอร (GCD Computer Center) 

 การสมัครสมาชิกระบบฐานขอมลูครุภัณฑคอมพิวเตอร (GCD Computer Center) สามารถทําได

ดังน้ี 

1. คลิกที่ “สมัครสมาชิก”ที่หนาจอ Login เขาสูระบบ เมื่อคลกิแลวจะไดหนาจอ ดังรูป 

 
รูปหนาจอการสมัครสมาชิก 

 

2. กรอกอเีมลล็อกอิน 

3. กรอกรหสัผาน 

4. กรอกยืนยันรหสัผาน 

5. เลือกกลุม 

6. เลือกงาน 
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7. เลือกประเภท 

8. กรอกตําแหนง 

9. กรอกช่ือ – นามสกุล 

10. กรอกเบอรติดตอ 

11. กรอกรหสัความปลอดภัย 

12. คลิกที่ปุม  เพื่อบันทึกขอมลูการสมัครสมาชิก 

 

หนาจอเม่ือ Login เขาระบบฐานขอมูลครุภณัฑคอมพิวเตอร (GCD Computer Center) 

สําเร็จ 

เมื่อผูใชงานสามารถเขาใชงานได สําเร็จแลว จะปรากฎหนาจอ ดังน้ี 

 
รูปหนาจอเมื่อ Login เขาระบบฐานขอมลูครุภัณฑคอมพิวเตอร (GCD Computer Center) แลว 

หนาจอเมื่อ Login เขาระบบฐานขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอร (GCD Computer Center) 

ประกอบดวย 

1. ช่ือระบบฐานขอมลูครุภัณฑคอมพิวเตอร (GCD Computer Center) ดังรูป 

 
รูปช่ือระบบฐานขอมลูครุภัณฑคอมพิวเตอร (GCD Computer Center) 
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2. แสดงช่ือผูใชงานระบบ ดังรูป  

3. เมนูหลักของระบบ ประกอบดวย เมนูหนาแรก , เมนูบริการ ดังรูป 

 
รูปหนาจอเมนูหลัก 

 

4. แสดงเน้ือหาแตละเมนู 

5. การออกจากระบบ เมื่อตองการออกจากระบบใหคลิกที่   

 

เมนูหลกั 

เมนูหลักของระบบ ประกอบดวย เมนูหนาแรก , เมนูบริการ ดังรูป 

 
รูปหนาจอเมนูหลัก 

 

1. เมนูหนาแรก   

คลิกเลือกที่ “เมนูหนาแรก” เปนเมนูแรกที่ผูใชงานพบ เมื่อผูใชงาน login เขาใชระบบสําเร็จ ซึ่งจะ

แสดงขอมูลครุภัณฑที่ครอบครอง และขอมูลยืม-คืน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เมื่อคลิกแลวจะได หนาจอ ดังน้ี 

 
รูปหนาจอเมนูหนาแรก 
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2. เมนูบริการ  

เมนูบริการ เปนเมนูสําหรับจัดการขอมูลแจงซอม , ยืม-คืน , เบิก ซึ่งมีเมนูยอยๆ ดังน้ี เมนูแจงซอม , 

เมนูยืม – คืน , เมนูเบิก  

 
รูปหนาจอเมนูบริการ 

2.1 เมนูแจงซอม  

คลิกที่ “เมนูบริการ” จากน้ันเลือก “เมนูแจงซอม” เพื่อจัดการขอมูลแจงซอม เชน การเพิ่ม

ขอมูลแจงซอม , การดูรายละเอียดขอมูลแจงซอม และคนหาขอมูลแจงซอม เมื่อคลิกแลวจะได หนาจอ ดังน้ี 

 
รูปหนาจอเมนูแจงซอม 

 

หนาจอเมนูแจงซอม ประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 คือ สวนของการคนหารายการ 

สวนท่ี 2 คือ สวนการเพิ่มรายการ 

สวนท่ี 3 คือ สวนของการแสดงรายละเอียดดังน้ี ลําดับ , ประเภท , รหัสครุภัณฑ , S/N , ช่ือ –สกุล

เจาของเครื่อง , ช่ือ-สกุลผูแจงซอม . วันที่แจงซอม , สถานะ และสามารถจัดการขอมูลรายละเอียดแจงซอมได 

ดังน้ี  เพิ่มขอมูลแจงซอม , ดูรายละเอียดขอมูลแจงซอม 
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 การคนหาขอมูลแจงซอม : ใหระบุหมายเลขครุภัณฑที่แจงซอม , วันที่แจงซอม จากน้ันคลิก

ที่ปุม เพื่อทําการคนหาขอมลูแจงซอม 

 การเพ่ิมขอมลูแจงซอม : ใหคลิกที่ปุม  เพื่อเพิม่ขอมลูแจงซอม 

 การดูรายละเอียดขอมูลแจงซอม : ใหคลิกที่ปุม  เพื่อดูรายละเอียดขอมูลแจงซอม 

 

2.1.1 การเพ่ิมขอมูลแจงซอม  

การเพิ่มขอมูลแจงซอม / การแกไขขอมูลแจงซอม สามารถทําไดดังน้ี 

1.  คลิกที่  เพื่อเพิ่มขอมูลแจงซอม เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรูป 

 
รูปหนาจอการเพิ่มขอมลูแจงซอม 

2. กรอกวันที ่

3. เลือกเลขหมายเลขครุภัณฑที่แจงซอมครุภัณฑ โดยคลิกทีปุ่ม  เมื่อคลิกแลว

จะไดหนาจอ ดังรปู 
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รูปหนาจอแสดงครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

4. คนหาครุภัณฑที่ตองการ โดยระบุประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และรุน/หมายเลข

ครุภัณฑ จากน้ันคลิกทีปุ่ม  เพื่อคนหาครุภัณฑ 

5. คลิกที่ปุม  ของรายการครุภัณฑที่ตองการ เมื่อเลอืกรายการแลวจะไดหนาจอ ดังรปู 

 
รูปหนาจอเมื่อเลอืกครุภัณฑที่ตองการ 

 

6. เลือกรปู โดยคลิกทีปุ่ม  จากน้ันเลือกรปูที่ตองการ 

7. กรอกเหตุผลที่แจงซอม 

8. แนบไฟลใบแจงซอม โดยคลิกที่ปุม  จากน้ันเลือกไฟลที่ตองการ 

9. คลิกที่ปุม   เพื่อบันทกึรายการ หรือคลิกที่  เพื่อยอนกลับไปหนากอน

หนา/ยกเลิกการกรอกขอมลู 
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2.1.2 การเขาดูรายละเอียดขอมลูแจงซอม 

การเขาดูรายละเอียดขอมูลแจงซอมสามารถทําไดดังน้ี 

1.  คลิกที่  เพื่อดูรายละเอียดขอมูลแจงซอม เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรูป 

 
รูปหนาจอการเขาดูรายละเอียดขอมลูการแจงซอม 

การเขาดูรายละเอียดขอมูลการแจงซอม แสดงรายละเอียด ดังน้ี วันที่ , หมายเลขครุภัณฑที่แจงซอม  

, รูป , เหตุผลที่แจงซอม , ไฟลแนบใบแจงซอม 
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2.2 เมนูยืม – คืน 

คลิกที่ “เมนูบริการ” จากน้ันเลือก “เมนูยืม – คืน” เพื่อจัดการขอมูลการยืม – คืน เชน การ

เพิ่มขอมูลยืม – คืน , การแกไขขอมูลยืม – คืน , การลบขอมูลยืม – คืน , การดูรายละเอียดขอมูลยืม – คืน , 

การพิมพใบยืม และคนหาขอมูลยืม – คืน เมื่อคลิกแลวจะได หนาจอ ดังน้ี 

 
รูปหนาจอเมนูยืม – คืน  

 

หนาจอเมนูยืม – คืน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 คือ สวนของการคนหารายการ 

สวนท่ี 2 คือ สวนการเพิ่มรายการ 

สวนท่ี 3 คือ สวนของการแสดงรายละเอียดดังน้ี ลําดับ วันที่ยืม , วันที่คืน , วันที่รับของ , ผูยืม , กลุม 

, ใบยืม และสามารถจัดการขอมูลรายละเอียดยืม – คืนได ดังน้ี  เพิ่มขอมูลยืม – คืน , แกไขขอมูลยืม – คืน , 

ลบขอมูลยืม – คืน , ดูรายละเอียดขอมูลยืม – คืน , พิมพใบยืม 

 การคนหาขอมูลยืม – คืน : ใหระบุหมายเลขครุภัณฑที่แจงซอม , วันที่ยืม จากน้ันคลกิทีปุ่ม 

เพื่อทําการคนหาขอมูลยืม-คืน 

 การเพ่ิมขอมลูยืม – คืน : ใหคลิกที่ปุม  เพื่อเพิ่มขอมลูยืม – คืน 

 การดูรายละเอียดขอมูลยมื – คืน : ใหคลิกทีปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียดขอมูลยืม – คืน 

 การแกไขขอมูลยืม – คืน : ใหคลิกที่ปุม  เพื่อแกไขขอมูลยืม – คืน 

 การลบขอมูลยมื – คืน :  ใหคลิกทีปุ่ม  เพื่อลบขอมลูยืม – คืน 

 การพิมพยืม : ใหคลิกที่ปุม  เพื่อสั่งพิมพใบยืม 
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2.2.1 การเพ่ิมขอมูลยืม-คืน/การแกไขขอมลูยืม-คืน 

  การเพิม่ขอมลูยืม-คืน/การแกไขขอมูลยืม-คืน สามารถทําไดดังน้ี 

1. คลิกที่ปุม  เพื่อเพิ่มขอมลูยืม – คืน หรือคลิกทีปุ่ม  

เพื่อแกไขขอมลูยืม – คืน เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรปู 

 
รูปหนาจอการเพิ่มขอมลูยืม-คืน/การแกไขขอมูลยืม-คืน 

 

2. กรอกวันที่ เวลา ที่ยืม 

3. กรอกวันที่ เวลา ที่คืน 

4. เลือกเหตุผลในการยืม 

5. กรอกขอมลูครุภัณฑที่ยืม โดยคลกิทีปุ่ม  เมื่อคลกิแลวจะไดหนาจอ ดังรปู 

 
รูปหนาจอแสดงครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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6. คนหาครุภัณฑที่ตองการ โดยระบุประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และรุน/หมายเลข

ครุภัณฑ จากน้ันคลิกทีปุ่ม  เพื่อคนหาครุภัณฑ เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรปู 

 
รูปหนาจอเมื่อเลอืกครุภัณฑ 

 

7. คลิกที่ปุม   เพื่อบันทกึรายการ หรือคลิกที่  เพื่อยอนกลับไปหนากอน

หนา/ยกเลิกการกรอกขอมลู 

 

2.2.2 การพิมพใบยืม 

การพิมพใบยืม สามารถทําไดดังน้ี 

1.  คลิกที่  เพื่อสั่งพิมพใบยืม เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรูป 

 
รูปหนาจอการพมิพใบยืม 
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2.2.3 การเขาดูรายละเอียดขอมลูยืม-คืน  

การเขาดูรายละเอียดขอมูลยืม-คืน สามารถทําไดดังน้ี 

2.  คลิกที่  เพื่อดูรายละเอียดขอมูลยืม-คืน เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรูป 

 
รูปหนาจอการเขาดูรายละเอียดขอมลูยืม-คืน 

การเขาดูรายละเอียดขอมูลยืม-คืน แสดงรายละเอียด ดังน้ี วันที่ยืม , วันที่คืน , เหตุผลในการยืม , 

ครุภัณฑที่ยืม 
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2.3 เมนูเบิก 

คลิกที่ “เมนูบริการ” จากน้ันเลือก “เมนูเบิก” เพื่อจัดการขอมูลการเบิก เชน การเพิ่มขอมูล

การเบิก , การแกไขขอมูลการเบิก , การลบขอมูลการเบิก , การดูรายละเอียดขอมูลการเบิก , การพิมพใบเบิก 

และคนหาขอมูลการเบิก เมื่อคลิกแลวจะได หนาจอ ดังน้ี 

 
รูปหนาจอเมนูเบิก  

 

หนาจอเมนูเบิก ประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 คือ สวนของการคนหารายการ 

สวนท่ี 2 คือ สวนการเพิ่มรายการ 

สวนท่ี 3 คือ สวนของการแสดงรายละเอียดดังน้ี ลําดับ , วันที่เบิก , ประเภท , ผูเบิก , กลุม , สถานะ 

, ใบเบิก และสามารถจัดการขอมูลรายละเอียดการเบิกได ดังน้ี  เพิ่มขอมูลการเบิก , แกไขขอมูลการเบิก , ลบ

ขอมูลการเบิก , ดูรายละเอียดขอมูลการเบิก , พิมพใบเบิก 

 การคนหาขอมูลการเบิก : ใหระบุช่ือผูเบิก , ประเภท , วันที่เบิก จากน้ันคลิกที่ปุม 

เพื่อทําการคนหาขอมูลการเบิก 

 การเพ่ิมขอมลูการเบิก : ใหคลิกทีปุ่ม  เพื่อเพิ่มขอมลูการเบกิ 

 การดูรายละเอียดขอมูลการเบิก : ใหคลิกที่ปุม  เพื่อดูรายละเอียดขอมลูการเบกิ 

 การแกไขขอมูลการเบิก : ใหคลิกทีปุ่ม  เพื่อแกไขขอมูลการเบกิ 

 การลบขอมูลการเบิก :  ใหคลิกที่ปุม  เพื่อลบขอมลูการเบกิ 

 การพิมพเบิก : ใหคลิกที่ปุม  เพื่อสั่งพิมพใบเบกิ 
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2.3.1 การเพ่ิมขอมูลการเบิก /การแกไขขอมูลการเบิก 

  การเพิม่ขอมลูการเบกิ /การแกไขขอมลูการเบกิ สามารถทําไดดังน้ี 

1. คลิกที่ปุม  เพื่อเพิ่มขอมลูการเบิก หรือคลิกที่ปุม  เพื่อแกไข

ขอมูลการเบิก เมือ่คลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรปู 

 
รูปหนาจอการเพิ่มขอมลูการเบิก /การแกไขขอมลูการเบิก  

 

2. กรอกวันทีเ่บกิ 

3. เลือกประเภท 

4. กรอกหมายเหตุ 

5. กรอกขอมูลวัสดุคอมพิวเตอร โดยคลิกที่ปุม  เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ 

ดังรูป 

 
รูปหนาจอกรอกขอมูลวัสดุคอมพิวเตอร 
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6. เลือกประเภท 

7. กรอกจํานวน 

8. คลิกที่ปุม   เพื่อบันทกึรายการ หรือคลิกที่  เพื่อยอนกลับไปหนากอน

หนา/ยกเลิกการกรอกขอมลู 

 

2.3.2 การพิมพใบเบิก 

การพิมพใบเบิก สามารถทําไดดังน้ี 

1.  คลิกที่  เพื่อสั่งพิมพใบเบิก เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรูป 

 
รูปหนาจอการพมิพใบยืม 
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2.3.3 การเขาดูรายละเอียดขอมลูการเบิก  

การเขาดูรายละเอียดขอมูลการเบิก สามารถทําไดดังน้ี 

1.  คลิกที่  เพื่อดูรายละเอียดขอมูลการเบิก เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดังรูป 

 
รูปหนาจอการเขาดูรายละเอียดขอมลูการเบิก 

การเขาดูรายละเอียดขอมลูการเบกิ แสดงรายละเอียด ดังน้ี วันที่เบิก , ประเภท , หมายเหตุ , วัสดุ

คอมพิวเตอร 
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การแกไขขอมูลผูใชงาน 

 การแกไขขอมูลผูใชงาน สามารถทําได ดังน้ี 

1. คลิกที่ช่ือผูใชงาน ดังรูป 

 
รูปหนาจอการเขาแกไขขอมลูผูใชงาน 

 

     เมื่อคลิกแลวจะไดหนาจอ ดงรูป 

 
รูปหนาจอการแกไขขอมลูผูใชงาน 
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2. แกไขขอมูลตางๆตามตองการ เชน รูป , อีเมลล็อคอิน , รหสัผาน , ช่ือ – นามสกุล , เบอรโทร

ติดตอ 

3. เมื่อแกไขขอมลูเรียบรอยแลว ใหคลกิทีปุ่ม   เพื่อบันทกึรายการ หรอืคลิกที่  

เพื่อยอนกลับไปหนากอนหนา/ยกเลกิการกรอกขอมลู 

 

การออกจากระบบ 

 การออกจากระบบ สามารถทําไดโดย คลิกที่  มุมบนขวาของหนาจอ  ดังรูป 

 
รูปหนาจอการออกจากระบบ 

 

 


