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บทที่ 1  บทน า 
 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศเพื่อการจัดการผู้ใช้งาน สิทธิ
การใช้งาน 

 
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลปากเกร็ด ในการที่จะ

ใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาและพัฒนาระบบต่อไป 
  

บริษัท ………………….. จ ากัด 

พฤษภาคม 2562 
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บทที่ 2  ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
 

สามารถเข้าใช้งานระบบจดัการข้อมูลผู้ใช้งาน ไดโ้ดยคลิกเมนู ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถเขา้ใช้งานได้เฉพาะผูม้ีสิทธ์ิการใช้
งานเป็น “ผู้ดูแลระบบ”เท่านั้น 

โดยเลือกที่เมนู  ระบบจัดการผู้ใช้งาน 

 
 

 
รูปที่ 3-1 แสดงการเข้าใช้งานระบบ User Management 
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ระบบแสดงหน้าจอหลักของระบบ User Management 

 
รูปที่ 3-2  แสดงหน้าจอหลักของระบบ User Management 

  

ส่วนแสดงลลัพธ์การค้นหา 

ฟังก์ชันการใช้งาน 
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 กรณีต้องการออกจากระบบจัดการผู้ใช้งาน คลิก LOG OUT  ที่มมุซ้ายล่างของจอโปรแกรม 

 
รูปที่ 3-3 แสดงการออกจากระบบ User Management 

 

2.1 ฟังก์ชันจัดการผู้ใช้งาน 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 
ส าหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานท้ังหมดในระบบ โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบหรือค้นหาข้อมลูผู้ใช้งานได้  
ขั้นตอนการท างาน 
คลิก เมนูจดัการผู้ใช้งาน ที ่จะปรากฏหน้าจอส าหรับจดัการข้อมลูผูใ้ช้งาน 

 
รูปที ่3-4 แสดงฟังก์ชันจัดการผู้ใช้งาน 

 

1. คลิกที่ ผู้ใช้งาน 

1. คลิกที ่log out  
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1. การเพิ่มผู้ใช้งาน  
1. คลิกปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้งาน” 
2. กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้งาน” 

 
 

 
รูปที่ 3-5 แสดงการเพิ่มผู้ใช้งาน 

 

2. การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
1. ค้นหารายช่ือท่ีต้องการแกไ้ข ซึ่งสามารถค้นหาได้จากช่ือผู้ใช้งานหรือช่ือกลุ่ม 
2. คลิกรายชื่อที่ต้องการแกไ้ขข้อมูล 
3. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมลูตามที่ผู้ใช้เลือก แก้ไขข้อมูลทีต่้องการ คลิกปุ่ม “แก้ไข” 

1. คลิกปุ่ม “เพิ่มผู้ใชง้าน” 

2. เพิ่มข้อมูลผู้ใชง้านแล้ว คลิกปุ่ม “บนัทึก” 
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รูปที่ 3-6 แสดงการแก้ไขผู้ใช้งาน 

 

  

2.คลิกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข 

3. หลังจากแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม “บันทึก” 

1.ค้นหารายชื่อทีต่้องการแก้ไข  
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3. การลบผู้ใช้งาน 
1. ค้นหารายช่ือท่ีต้องการลบ ซึ่งสามารถค้นหาได้จากชื่อผู้ใช้งานหรือช่ือกลุ่ม 
2. คลิกปุ่ม Checkbox ด้านหน้ารายการผู้ใช้งาน หน้ารายช่ือท่ีต้องการลบ สามารถเลือกลบได้มากกว่า 1 

รายการ  
3. คลิกปุ่ม ลบผู้ใช้งาน ระบบจะท าการลบผู้ใช้งานท่ีเลือกไว ้

 
รูปที่ 3-7 แสดงการลบผู้ใช้งาน 

 

 
  

1.ค้นหารายชื่อทีต่้องการลบ  

2. คลิกเลือก รายการที่
ต้องการลบข้อมูล 

3. คลิก “ลบผู้ใช้งาน” เพื่อท าการลบข้อมูล
ผู้ใช้ 
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2.2 ฟังก์ชันจัดการสิทธิ์การใช้งาน 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 
ส าหรับก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบงานต่างๆ 
ขั้นตอนการท างาน 
คลิกเมนู จดัการสิทธ์ิการใช้งาน ทีจ่ัดการสิทธิการใช้งานจะปรากฏหน้าจอส าหรบัจัดการสิทธ์ิการใช้งาน 

 
รูปที ่3-8 แสดงฟังก์ชันก าหนดสิทธกิารใช้งาน 

 

1. การเพิ่มสิทธิการใช้งาน 
1. คลิกปุ่ม “เพิ่มสิทธิ” 
2. กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้งาน” 

 
 

1. คลิกที่ สิทธิการใช้งาน 

1. คลิกปุ่ม “เพิ่มสิทธิ” 
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รูปที่ 3-9 แสดงการเพิ่มสิทธิการใช้งาน 

 
2. การค้นหาสิทธิการใช้งาน 

1. ระบุข้อความในการค้นหา จากนั้นคลิกไอคอน  
2. ในกรณีที่พบข้อมูล ระบบจะแสดงรายการสิทธิการใช้งาน ตามข้อความที่ค้นหา 

 
รูปที่ 3-10 แสดงการค้นหาสิทธิการใช้งาน 

3. การจัดการสิทธิการใช้งาน 
1. ค้นหา สทิธิการใช้งาน 
2. ระบบแสดงหน้าจอก าหนดสิทธิ คลิกเลือกระดับการใช้งาน 
3. คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบจะท าการก าหนดสิทธิตามที่ก าหนด 

1. ระบุค าค้นหา คลิกไอคอน  
 

2. แสดงผลลัพธ์การค้นหา 
 

2. เพิ่มข้อมูลสิทธิใช้งานแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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รูปที่ 3-11 แสดงการก าหนดสิทธิ์การใช้งาน 

2. คลิกรายการที่ต้องการจดัการสิทธิ 

3. ก าหนดสิทธิการใช้งาน 

1. ระบุค าค้นหา คลิกไอคอน  
 

4. คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อท าการบันทกึการก าหนดสิทธ ิ
 


