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ชองทางการเขาใชงานระบบ
1. เขาผาน URL http://202.28.24.45/mis/agrocalendar/sciencelab
2. เขาผานลงิคที่ปรากฎหนาเว็บไซตคณะฯ

สําหรับผูขอใชเครื่องมอื
ผูขอใชเครื่องมอื คือ นักศกึษา หรอืบุคลากร สงักัด คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม

การใชงานระบบ
ผูขอใชเครื่องมอื มหีนาจอการทํางานหลักๆ 2 สวน ไดแก 1) ปฏทินิการใชงาน  2) รายการเครื่องมอื

วทิยาศาสตร
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1. ปฏทิินการใชงาน
คือมุมมองสาํหรับการดูปฏทินิการใชงานของเครื่องมอืวทิยาศาสตรทัง้หมด ที่เปด Online บนระบบ ผูขอ

ใชเครื่องมอืสามารถตรวจสอบชวงเวลาการใชงาน กรอกแบบฟอรมขอใชเครื่องมอื ตรวจสอบสถานะ แกไข
หรอืยกเลกิการขอใช โดยคลิก๊ปุมตาง ๆ ดงันี้

คือ ปุมแสดงมมุมองการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรทัง้หมดในรูปแบบปฏทินิ โดยสามารถดูได
แบบรายเดอืน รายสัปดาห และรายวนั  แสดงสญัลักษณเปนกลองขอความสตีาง ๆ ไดแก สสีม=รออาจารยที่
ปรึกษารับรอง, สฟีา=รอผูดูแลเครื่องมอืพจิารณา, สเีขยีว=อนุมัตกิารใชงาน, สเีทา=ไมอนุมัตใิชงาน

คือ ปุมสําหรับการกรอกแบบฟอรมการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตร โดยผูขอใช
เครื่องมอืตองกรอกแบบฟอรมและบันทกึบนระบบอยางนอย 3 วันกอนการใชงานจริง

*ผูขอใชเครื่องมอืควรบันทกึรหัสผานที่ระบบออกใหเพื่อใชในการแกไขหรอืยกเลกิการขอใชเครื่องมอื
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คือปุมสาํหรับตดิตามรายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่รออาจารยที่ปรึกษารับรอง

*ผูขอใชเครื่องมอืสามารถแกไขหรอืยกเลกิการขอใชไดจากหนาจอนี้

คือ ปุมแสดงรายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่รอผูดูแลเครื่องมอืพจิารณา

*ผูขอใชเครื่องมอืสามารถยกเลกิการขอใชไดจากหนาจอนี้

คือ ปุมแสดงรายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่ไดรับการอนุมตักิารใชงาน
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คือ ปุมแสดงรายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่ไมไดรับการอนุมัตใิชงาน

2. รายการเครื่องมอืวทิยาศาสตร
คือ เมนสูําหรับดูรายละเอยีดของเครื่องมอืวทิยาศาสตร โดยจําแนกเปนรายการตาง ๆ ไดแก เครื่องมอื

ทัง้หมด, ใชงาน Online, ใชงาน Offline, ซอม/แกไข, เสยี

คือ รายการเครื่องมอืวทิยาศาสตรทัง้หมดที่ลงทะเบยีนไวในระบบโดยแสดงช่ือ
รายละเอยีด สถานะของเครื่องมอื ที่ตัง้ ผูดูแล และปฏทินิการใชงานเครื่องมอื
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*ปฏทินิการใชงานจะแสดงเฉพาะเครื่องมอืทีม่สีถานะ “ใชงานOn-line” เทานัน้

คือ รายการเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่กําหนดสถานะ “ใชงานOn-line” โดยจะปรากฎ
ปฏทินิการใชงานเพื่อใหผูขอใชเครื่องมอืจองใชเครื่องมอืนัน้ๆ บนระบบ

คือ รายการเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่กําหนดสถานะ “ใชงานOff-line” โดยเครื่องมอื
ดังกลาวไมสามารถจองใชบนระบบได ผูขอใชเครื่องมอืตองตดิตอขอใชกับผูดูแลเครื่องมอืโดยตรง

คือ รายการเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่กําหนดสถานะ “ซอม/แกไข” โดยเครื่องมอืดงักลาว
อยูระหวางการซอมแซมหรอืแกไข ไมสามารถใชงานไดในขณะนี้ ผูขอใชเครื่องมอืไมสามารถจองใชงานบน
ระบบหรอืจองใชโดยตรงกับผูดูแลเครื่องมอืได
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คือ รายการเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่กําหนดสถานะ “เสยี” โดยเครื่องมอืดังกลาวอยูในสภาพเสยี
หรอืชํารุดและไมสามารถซอมแซมหรอืแกไขเพื่อนํากลับมาใชงานได

สําหรับอาจารยที่ปรกึษา
อาจารยที่ปรึกษา คือ คณาจารยสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหีนาที่รับรอง หรอื ไมรับรอง การ

ขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตร กอนที่จะถูกสงตอไปยังผูดูแลเครื่องมอืเพื่อพจิารณาการอนุมัตใิชงานตอไป

การใชงานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา Login เขาระบบ โดยใช Username และ Password ที่ผูกกับระบบ Agro-MIS หากไม

ทราบกรุณาตดิตอหนวยสารสนเทศและโสตทัศนศกึษา 48205
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เมื่อ Login เขาระบบไดแลวมเีมนูการทํางาน 3 เมนู คือ 1) รอรับรอง  2) ประวัตกิารรับรอง  3)
ปฏทินิ

คือ รายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่ผูขอใชระบุช่ือทานเปนอาจารยที่ปรึกษา ทานตอง
พจิารณา “รับรอง” หรอื “ไมรับรอง” รายการนัน้ ๆ ดงัภาพ

คือ ประวัติรายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่ทานไดใหการรับรอง/ไมรับรอง
โดยอาจารยที่ปรึกษาสามารถแกการรับรองได หากรายการดังกลาวยงัไมไดรับการพจิารณาจากผูดูแล
เครื่องมอื แตผานขัน้ตอนการพจิารณาจากผูดูแลเครื่องมอืแลว การแกการรับรองของอาจารยที่ปรึกษาจะ
ไมไดรับการบันทกึลงในระบบ

คือ มมุมองรายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรแบบปฏทินิ โดยแสดงผลเฉพาะรายการที่ทาน
เปนอาจารยที่ปรึกษาเทานัน้
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เปนเมนูสาํหรับการ Logout ออกจากระบบ  โดยหลังจากกดปุมเมนูดงักลาวระบบจะ
กลับมายงัหนาแรกของโปรแกรม

สําหรับผูดูแลเครื่องมอืวทิยาศาสตร
ผูดูเครื่องมอืวทิยาศาสตร คือ บุคลากรสงักัดคณะอตุสาหกรรมเกษตร ที่ทําหนาทีดู่แลเครื่องมอื

วทิยาศาสตร โดยผูดูแลเครือ่งมอืจะตองลงทะเบยีนเครอืงมอืวทิยาศาสตร ปรับปรุงสถานะเครื่องมอื และ
พจิารณาการขอใชเครื่องมอื

การใชงานระบบ
ผูดูแลเครื่องมอืวทิยาศาสตร Login เขาระบบ โดยใช Username และ Password ที่ผูกกับระบบ Agro-

MIS หากไมทราบกรุณาตดิตอหนวยสารสนเทศและโสตทศันศกึษา 48205
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เมื่อ Login เขาระบบไดแลวมเีมนูการทํางาน 2 สวน คือ การจัดการปฏทินิ และการจัดการเครื่องมอื

* ผูดูแลเครื่องมอืตองทําการลงทะเบยีนเครื่องมอืวทิยาศาสตรกอนเปนอันดับแรก เพื่อใหปรากฎชื่อ
และรายการเครื่องมอืบนระบบ จงึจะสามารถจัดการปฏทิินการใชงานได

การจัดการเครื่องมอื
เปนการเพิ่ม แกไข ลบ เครื่องมอืวทิยาศาสตรบนระบบ และกําหนดสถานะของเครื่องมอืดังนี้

1) เพิ่มเครื่องมอืวทิยาศาสตร
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2) แกไขรายละเอยีด

3) ลบเครื่องมอืวทิยาศาสตร

4) กําหนดสถานะเครื่องมอื
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ผูดูแลเครื่องมอืตองกําหนดสถานะเครื่องมอื ดังนี้
ใชงานOf-line คือ เครื่องมอืทีใ่หบริการแตไมสามารถจองบนระบบได ผูขอใชตองตดิตอกับผูดูแลเครื่อง

โดยตรง
ใชงานOn-line คือ เครื่องมอืที่เปดใหบริการจองบนระบบ
ซอม/แกไข คือ เครื่องมอืทีอ่ยูระหวางการซอมแซมหรอืแกไขเพื่อนํากลับมาใชงาน
เสยี คือ เครื่องมอืที่ชํารุดเสยีหายไมสามารถซอมแซมแกไขได
ไมไดระบุ คือ ผูดูแลเครื่องมอืยังไมไดระบุสถานะของเครื่องมอื

การจัดการปฏทิิน

คือ รายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่เพิ่มเขามาในระบบโดยอยูระหวางการรับรอง
ของอาจารยที่ปรึกษา ผูดูแลเครื่องมอืจะมองเห็นทุกรายการที่อยูในเงื่อนไขดงักลาว

คือ รายการขอใชเครื่องมือวทิยาศาสตรทุกรายการที่ผูดูแลเครื่องมอืรับผดิชอบ ใน
หนาจอนี้ผูดูแลเครื่องมอืจะมองเห็นทุกสถานะของแตละรายการ
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คือ รายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่ผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลว
ผูดูแลเครื่องมอืตองพจิารณาการใชงาน

คือ รายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่ผูดูแลเครื่องมอืไดพจิารณาไปแลว
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงผลการพจิารณาใหมไดกอนที่จะถึงชวงเวลาในการขอใชงานจริง

คือ กลองขอความสาํหรับใหผูดูแลเครื่องมอืบันทกึขอความภายหลงัการใชงาน
อาทเิชน การไมมาใชงานในชวงเวลาที่ขอใช
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คือ ขอมูลสถิตกิารใชงานเครื่องมอืตาง ๆ ที่มกีารขอใชงานผานระบบ

คือ มมุมองรายการขอใชเครื่องมอืวทิยาศาสตรแบบปฏทินิ โดยแสดงผลเฉพาะรายการที่ผูดูแล
เครื่องมอืรับผดิชอบเทานัน้

เปนเมนูสาํหรับการ Logout ออกจากระบบ โดยหลังจากกดปุมเมนดูังกลาวระบบจะ
กลับมายงัหนาแรกของโปรแกรม
-----------------------------------------------------------------------------

พบปญหาหรอืมขีอเสนอแนะการใชงานระบบ โปรดแจง
หนวยสารสนเทศและโสตทัศนศกึษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศกึษา

โทร. 48205
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