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การเข้าใช้งาน 

 เข้าใช้งานโปรแกรมโดยผ่าน Web browser ได้ท่ี https://mis.dentistry.tu.ac.th/ หน้าจอจะแสดง

ให้ระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านดังภาพ เมื่อระบุแล้วให้ Click ท่ีปุ่มเข้าใช้งาน หน้าจอจะแสดงดังภาพถัดไป 

 

  

เมื่อรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง หน้าจอจะแสดงเมนูเพื่อเข้าใช้งานส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม 

 

  

ถ้าหากต้องการซ่อนเมนูให้ Click ท่ีปุม่รูปขีดสามขีดสีน้ าเงิน และถ้าหากต้องการแสดงเมนูให้ Click ท่ี

ปุ่มนี้อีกครั้ง ดังภาพ 
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เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 ท่านสามารถเปล่ียนรหัสผ่านส าหรับการเข้าใช้งานได้โดยเลือกท่ีเมนู “เปล่ียนรหัสผ่าน” การเปล่ียน

รหัสผ่านนี้จะไม่มีผลต่อรหัสผ่านของผู้ใช้งานในระบบของมหาวิทยาลัย จะมีผลเฉพาะในโปรแกรมนี้เท่านั้น 

 

 จากนั้นจะแสดงหน้าจอให้ระบุรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ เมื่อระบุแล้วให้ Click ปุ่ม “บันทึก” 

การออกจากระบบ 

 เมื่อส้ินสุดการใช้งานโปรแกรมทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว สามารถออกจาก

ระบบได้โดย Click เลือกท่ีเมนู “Log off” 
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ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 เมื่อเข้าใช้งานหน้าจอจะแสดงเมนูเพื่อเข้าใช้งานส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม 
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อุปกรณ์ 

หน้าจอส าหรับผู้มีสิทธิจัดการข้อมูลอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

กลุ่มอุปกรณ์ 

 ก าหนดกลุ่มอุปกรณ์แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามใบเบิกอุปกรณ์เดิมท่ีใช้อยู่และเพื่อความสะดวกของ

นักศึกษาในการบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์ หน้าจอส าหรับเพิ่มและแก้ไขข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ โดยเลือกเมนู “กลุ่ม

อุปกรณ์” 

 สามารถค้นหารายการโดยระบุข้อมูลตามต้องการแล้วเลือก “ค้นหา” 

 

 

 การเพิ่มกลุ่มอุปกรณ์ให้เลือก “เพิ่มใหม”่ จากนั้นระบุข้อมูลและบันทึก 

 การแก้ไขให้เลือก “แก้ไข” ท่ีหัวแถวของรายการ จากนั้นระบุข้อมูลและบันทึก 

 

 

 การลบให้เลือกรายการท่ีหัวแถว จากนั้นเลือก “ลบ” หน้าจอจะให้ยืนยันอีกครั้ง จากนั้นเลือกรายการ

ท่ีหัวแถว และเลือก “ลบ” 

ค้นหา เพ่ิมใหม่ 

ลบ 

แก้ไข 

บันทึก 
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อุปกรณ์ 

 อุปกรณ์ส าหรับนักศึกษาเบิกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วย โดยระบุวิชาและกลุ่มอุปกรณ์ท่ี

เกี่ยวข้อง หน้าจอส าหรับเพิ่มและแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ โดยเลือกเมนู “อุปกรณ์” 

 สามารถค้นหารายการโดยระบุข้อมูลตามต้องการแล้วเลือก “ค้นหา” 

 

 

 การเพิ่มอุปกรณ์ให้เลือก “เพิ่มใหม”่ จากนั้นระบุข้อมูลและบันทึก 

 การแก้ไขให้เลือก “แก้ไข” ท่ีหัวแถวของรายการ จากนั้นระบุข้อมูลและบันทึก 

 

 

บันทึก 

ค้นหา เพ่ิมใหม่ 

ลบ 

แก้ไข 

บันทึก 
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 การลบให้เลือกรายการท่ีหัวแถว จากนั้นเลือก “ลบ” หน้าจอจะให้ยืนยันอีกครั้ง จากนั้นเลือกรายการ

ท่ีหัวแถว และเลือก “ลบ” 

 

 

  

บันทึก 
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รายการเบิกแฟ้มผู้ป่วย รพธ 

 รายการเบิกแฟ้มผู้ป่วยจาก รพธ. นักศึกษาขอเบิกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วย โดยสามารถพิมพ์

หรือส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ 

 สามารถค้นหารายการโดยระบุข้อมูลตามต้องการแล้วเลือก “ค้นหา” 

  

ค้นหา 

พิมพ์ 
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การรับอุปกรณ์ รายวัน 

 เมื่อนักศึกษาได้บันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานไว้แล้วและมารับอุปกรณ์ หน้าจอส าหรับ

บันทึกการรับอุปกรณ์ไปใช้งานโดยเลือกเมนู “รับอุปกรณ์” จากนั้นเลือก “รับอุปกรณ์” ท่ีรายการนักศึกษา 

 สามารถค้นหารายการโดยระบุข้อมูลตามต้องการแล้วเลือก “ค้นหา” 

 

 จากนั้นระบุจ านวนอุปกรณ์ท่ีนักศึกษารับไปจริง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้นักศึกษาเซ็นช่ืออีกครั้ง 

และบันทึกข้อมูล 

 

  

รับอุปกรณ์ 

บันทึก 
เซ็นช่ือ 



11 
 

 กรณีมีการขอเบิกวัสดุส้ินเปลืองจะแสดงรายการให้เลือก รับวัสดุแล้ว 

 

 และสามารถบันทึกเบิกเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้ 
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การคืนอุปกรณ์ รายวัน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานเสร็จและคืนอุปกรณ์ หน้าจอส าหรับบันทึกการคืนอุปกรณ์โดยเลือกเมนู “รับ

อุปกรณ์” จากนั้นเลือก “คืนอุปกรณ์” ท่ีรายการนักศึกษา 

 สามารถค้นหารายการโดยระบุข้อมูลตามต้องการแล้วเลือก “ค้นหา” 

 

 จากนั้นระบุจ านวนอุปกรณ์ท่ีนักศึกษาคืนจริง เมื่อตรวจสอบถูกต้อง บันทึกข้อมูล 

 

 

  

คืนอุปกรณ์ 

บันทึก 
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ส่งอุปกรณ์ไปส่วนกลาง 

 เมื่อรับอุปกรณ์คืนจากนักศึกษาแล้ว ข้ันตอนต่อไปเตรียมน าส่งอุปกรณ์ไปยังส่วนกลาง โดยเลือกเมนู 

“ส่งอุปกรณ์ไปส่วนกลาง” จากนั้นระบุข้อมูลแล้ว บันทึก หรือเลือกจากรายการเดิม 

 

 จากนั้นหน้าจอจะให้ระบุจ านวนท่ีต้องการส่งและบันทึกข้อมูล 

  

บันทึก 

บันทึก 
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ส่วนกลางรับอุปกรณ์ 

 ส่วนกลางรับอุปกรณ์จากการใช้งานเพื่อน าไปล้าง หน้าจอส าหรับบันทึกการรับอุปกรณ์โดยเลือกเมนู 

“ส่วนกลางรับอุปกรณ์” จากนั้นระบุวิชาและวันท่ี และเลือกรายการท่ีต้องการ 

 

 จ านวนอุปกรณ์เริ่มต้นจะค านวณจากข้อมูลท่ีนักศึกษาน าส่งคืน จากนั้นระบุจ านวนอุปกรณ์ท่ีได้รับจริง 

เมื่อตรวจสอบถูกต้อง บันทึกข้อมูล 

 

  

ค้นหา 

บันทึก 
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รับคืนอุปกรณ์จากส่วนกลาง 

 ส่วนกลางส่งอุปกรณ์กลับเพื่อน าไปใช้งาน หน้าจอส าหรับบันทึกการรับคืนอุปกรณ์จากส่วนกลางโดย

เลือกเมนู “รับคืนอุปกรณ์จากส่วนกลาง” จากนั้นระบุวิชาและวันท่ี และเลือกรายการท่ีต้องการ 

 

 จากนั้นระบุจ านวนท่ีรับและค้าง และเซ็นช่ือบันทึกข้อมูล 

  

  

ค้นหา 

บันทึก 
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รับ/คืน อุปกรณ์ นศ. ระยะยาว 

 กรณีนักศึกษายืมอุปกรณ์ท่ีน าไปใช้ส่วนตัวระยะยาวไม่ส่งคืนแบบวันต่อวัน และน ามาส่งคืน เลือกเมนู 

“รับ/คืน อุปกรณ์ นศ. ระยะยาว” จากนั้นระบุข้อมูลและค้นหา หรือเลือกจากรายการท่ีมีอยู่แล้ว 

 

 นักศึกษารับอุปกรณ์ ให้ระบุจ านวนท่ีรับไป และเซ็นช่ือ บันทึกข้อมูล 

  

 เมื่อนักศึกษาคืนอุปกรณ์ ให้ระบุข้อมูลและบันทึก 

 

  

ค้นหา 

บันทึก 

บันทึก 
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รายงานอุปกรณ์ค้างส่งคืน นศ. 

 แสดงข้อมูลรายการอุปกรณ์ท่ีนักศึกษาค้างไม่ส่งคืน โดยเลือกเมนู “อุปกรณ์ค้างส่งคืน นศ.” จากนั้น

ค้นหาข้อมูล และส่งออกเป็น Excel 

 

สรุปการเบิกจ่ายอุปกรณ์ 

 แสดงข้อมูลสรุปจ านวนรายการอุปกรณ์ท่ีเบิกจ่าย โดยเลือกเมนู “สรุปการเบิกจ่ายอุปกรณ์” จากนั้น

ค้นหาข้อมูล และส่งออกเป็น Excel 

 

 

  

ค้นหา 

ค้นหา 



18 
 

นักศึกษารับวัสดุสิ้นเปลือง 

 นอกจากหน้าจอหน้าจอรับ/คืน อุปกรณ์ นศ. รายวันท่ีสามารถบันทึกรับวัสดุได้แล้ว หน้าจอนี้ก็

สามารถบันทึกข้อมูลได้ เลือกเมนู นักศึกษารับวัสดุส้ินเปลือง 

 ระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา 

 

 เลือก รับวัสดุแล้ว เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

 สามารถยกเลิกข้อมูลได้ 
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รายการช าระเงิน Requirement 

 หน้าจอส าหรับบันทึกการช าระเงิน Requirement การรักษาผู้ป่วยของนักศึกษา เลือกเมนู ช าระเงิน 

Requirement 

 สามารถระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา 

 

 เมื่อต้องการบันทึกรายการใดให้เลือก จ่ายเงิน 
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 ระบุข้อมูลการจ่ายเงิน และ บันทึก 

 

สรุปเงิน Requirement 

 หน้าจอส าหรับเรียกดูข้อมูลสรุปการช าระเงิน Requirement การรักษาผู้ป่วยของนักศึกษา สรุปตาม

วิชา เลือกเมนู ช าระเงิน Requirement 

 สามารถระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา 
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ตารางเวรอาจารย์ 

 เลือกเมนู ตารางเวรอาจารย์ เพื่อระบุตารางเวร 

 

 ค้นหาอาจารย์ท่ีต้องการระบุตารางเวร 

เลือก ระบุตารางเวร เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ เลือก สรุปตารางเวรเพื่อดูรายการสรุปท้ังหมด 

 เลือก สาขา และเลือกวิชา จากนั้นเลือก กลุ่ม และ บันทึกข้อมูลในตาราง เพื่อบันทึกการลงเวร Clinic 
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 รายการสรุปตารางเวรดังนี้ 

 

 

ออกเลข Accession No. 

 หน้าจอส าหรับเจ้าหน้าท่ีออก Accession No. ส าหรับการส่ง X-Ray โดยเลือกเมนู “ส่ง X-Ray” 

 เลือก ออก Accession No รายการท่ีต้องการ 

 สามารถยกเลิกรายการท่ีออกไปแล้วได้ 
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เวชระเบียนคณะ 

 หน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยท่ีเก็บไว้ที่คณะทันตแพทย์ เลือกเมนู เวชระเบียนคณะ 

 สามารถระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา 

 สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล 

 

 ระบุข้อมูล และบันทึก 
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อาจารย์พิเศษ 

 หน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลอาจารย์พิเศษท่ีสามารถตรวจงานนักศึกษาได้ เลือกเมนู อาจารย์พิเศษ 

 สามารถระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา 

 สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล 

 

 ระบุข้อมูล และบันทึก 
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รายการช่ือแล็ป 

 หน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลรายการช่ือแล็ปส าหรับส่ังช้ินงานแล็ป/วัสดุ เลือกเมนู รายการแล็ป 

สามารถระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา 

 สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล 

 

 ระบุข้อมูล และบันทึก 
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รับ-ส่งงานแล็ป 

 หน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลสถานะการรับ-ส่งช้ินงานกับแล็ป เลือกเมนู รับ-ส่งงานแล็ป 

สามารถระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา 

เลือกปุ่ม ส่ง รับ เพื่อปรับสถานะ 

  

  

กรณีรับช้ินงานจากแล็ปให้ระบุรายละเอียดและบันทึก 
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รายการ Digital lab 

 หน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลรายการ Digital lab เพื่อใช้ส าหรับการจองใช้งาน เลือกเมนู รายการ 

Digital lab 

สามารถระบุข้อมูลท่ีต้องการค้นหา 

 สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูล 

 

 ระบุข้อมูลและบันทึก 
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รายการผู้ใช้งาน 

 ท่านสามารถเรียกดูและแก้ไขรายการผู้ใช้งานได้ โดยเลือกท่ีเมนู “รายการผู้ใช้งาน” หน้าจอจะแสดง

ดังภาพ โดยถ้าหากต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน เลือกเมนู “เพิ่มผู้ใช้งาน” 

 ผู้ใช้งานส าหรับอาจารย์และนักศึกษา ระบบจะเพิ่มให้อัตโนมัติเมื่อมีการลงทะเบียนข้อมูล 
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การก าหนดสิทธิ์ 

 ผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีสิทธิ์ในการใช้ระบบท่ีแตกต่างกัน การก าหนดสิทธิ์ท าได้ขณะท่ีเพิ่มหรือแก้ไข

ผู้ใช้งาน หน้าจอจะแสดงดังภาพ 

  

- Administrator สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้และส ารองไว้ใช้ในอนาคต 

- Eval Committee ส าหรับคณะกรรมการประเมินเล่ือนขั้นบุคคลากร 

- Finance ส าหรับฝ่ายการเงิน 

- Graduate ส าหรับหน่วยบัณฑิตศึกษา 

- Personnel ส าหรับฝ่ายบุคคล 

- Research ส าหรับหน่วยวิจัย 

- Staff ส าหรับบุคคลากรทุกคน 

- Student ส าหรับนักศึกษา 

- Student Manage ส าหรับผู้จัดการข้อมูลนักศึกษา 

- Lecturer ส าหรับอาจารย์ 

- Data Administrator สามารถจัดการข้อมูลได้ท้ังหมด 

- Student นักศึกษา 

- Lecturer อาจารย์ 

- User Account Administrator สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
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การต้ังรหัสผ่านใหม่ 

 กรณีเข้าใช้งานโดยผู้ใช้งานในระบบ เมื่อผู้ใช้งานคนใดไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยได้ตรวจสอบดูรหัส

ผู้ใช้งานแล้วว่ามีในระบบถูกต้อง ให้ท าการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยเลือกท่ีเมนู “รายการผู้ใช้งาน” จากนั้น Click 

ปุ่ม “Reset รหัสผ่าน” แล้วเลือกรายการท่ีต้องการ และ Click “Reset รหัสผ่าน” อีกปุ่มอีกครั้ง 

 

  

ต่อมาหน้าจอจะแสดงดังภาพ และ Click เลือกเพื่อยืนยันอีกครั้ง รหัสผ่านเริ่มต้นใหม่ท่ีระบบสร้างให้

จะแสดงท่ีรายการผู้ใช้งาน 

 


