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บทคัดยอ 

 

รายงานการคนควาอิสระนี้เปนการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร ใหกับ
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) เพ่ือนําไปใชจัดการสินทรัพยครุภัณฑ
คอมพิวเตอร โดยใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลของสินทรัพยเหลานั้นไวอยางเปนระบบเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ และควบคุมการใชงานใหถูกตองตามกฎระเบียบหรือนโยบายขององคกร โดยระบบจัดการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่พัฒนามีสถาปตยกรรมแบบ Windows-Based Application ที่นํามาใชงาน
ภายในองคกรในลักษณะอินทราเน็ต ซึ่งจะครอบคลุมการทํางานตั้งแตผูดูแลระบบนําเขาขอมูล
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เจาหนาที่แจงความประสงคขอยืมครุภัณฑคอมพิวเตอร  ผูดูแลระบบบริหาร
จัดการการยืมและคืนครุภัณฑคอมพิวเตอร จนกระทั่งถึงการดําเนินการจัดการซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

ในการพัฒนาระบบ ผูพัฒนาใชแนวคิดการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
(Object-Oriented analysis and design) โดยใช UML (Unified Modeling Language) ในการ
สรางตัวแบบระบบ พัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษา VB.NET ภายใต .NET Framework 4.5.2 และใช
โปรแกรม Visual Studio Community 2017 เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบรวมกับโปรแกรม
จัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express Edition 
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รายงานการคนคควาอิสระนี้เปนการพัฒนาระบบจััดดกาารครุภัณฑฑคอมพิว
บันเเทคโนโลยยีปอองกันประเทศ (องคคการมมหาชน) เเพพ่ือนําไปใชจัดกการสินทรั
พิวเตตอร โดยใหมีการเก็บบรวบรวมขอมมูลของสินทรัพยเหลานั้นไวอยางเปนระะบบบเพ่ือ
นใจ และควบคุมมกาารใชงงานใหหถูกตองงตามมกกฎระเบียบหรือนโยบบายยขององคกกร โดย
ณฑคออมพิวเตตอร ที่พัฒนามีสถาาปตยกรรมแแบบ Winddows-Basedd Application ที
ในองงคกรในลักษณะะอินททราาเนน็ต ซึ่งจะคครรอบคลุมการทําางานต้ังแตผูดูแลระะบบ
ณฑคอมพพิวเตอร เจาหนาที่แจงคววาามประสงคขอยืืมครุภัณฑคอมพิวเตตออรร ผผูดูแล
ารการยืมแลละคืนครุภัณณฑคอมมพิวเตอร จนกรระท่ังถึงกาารดําเนนินนกาารจัดการซ
พิวเตอร

ในการพัฒนาระบบ ผูพพัฒนาใชชแแนวคิดกการววิเคคราะหและออกแบบระ
ject-Oriented analysis andd design) โดยใช UMLL ((UUnified Modeling Langu

งตัวแบบระบบ พัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษา VB NET ภายใต NET Framework
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ABSTRACT 

 

IT ASSET MANAGEMENT SYSTEM, a development project was developed 

for Defense Technology Institute (Public Organization) to manage IT assets for data 

collection and enhancing decision support usage according to rights and policies. Its 

system architecture was a windows-based application implemented within the 

enterprise, similar to intranet software. Development scope covered manage IT assets, 

borrow-return IT asset and management of repair IT asset. 

Object-oriented analysis and design was applied to create the system 

model with Unified Modeling Language (UML). This system was developed by VB.NET 

programming language, .NET 4.5.2 Framework and Visual Studio Community 2017 

were integrated with Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express Edition as development 

tools. 
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