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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบทะเบยีนซอฟตแ์วรใ์นชื่อ “AssetMeter” เพื่อใหอ้งคก์รทีส่นใจน าไปใชจ้ดัการ
สินทรัพย์ทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของสินทรัพย์เหล่านัน้ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ และควบคุมการใชง้านใหถู้กตอ้งตามกฎหมายหรอืนโยบายขององคก์ร โดยระบบ AssetMeter ที่
พฒันามสีถาปัตยกรรมแบบเวบ็แอปพลเิคชนั (Web-Based Application) ทีน่ ามาใชง้านภายในองคก์รในลกัษณะ
อนิทราเน็ต โดยระบบน้ีจะครอบคลุมการท างานตัง้แต่ผูบ้รหิารจดัซือ้ฮารด์แวรแ์ละลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์จดัการลขิสทิธิแ์ละ
สญัญาต่างๆ ให้เพยีงพอต่อการใช้งาน ส่งมอบสนิทรพัย์ที่ซื้อให้ผู้ดูแลระบบ ติดตั ้งระบบและติดต่อสื่อสารกบัผู้ที่
เกีย่วขอ้งใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการดแูลรกัษาสนิทรพัย ์จนกระทัง่สนิทรพัยเ์หล่านัน้ถกูยกเลกิการใชง้าน 
 ในการพฒันาระบบ ผูพ้ฒันาใชแ้นวคดิการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ (Object-Oriented analysis and 
design) โดยใช ้UML 2.3 (Unified Modeling Language) ในการสรา้งตวัแบบระบบ พฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษา C# 
ภายใต ้ ASP.NET 4.5 Framework และใชโ้ปรแกรม Visual Studio Community 2015 เป็นเครื่องมอืในการพฒันา
ระบบรว่มกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2012  
 
ค าส าคญั: ทะเบยีนสนิทรพัย ์ซอฟตแ์วร ์สญัญา  การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ 
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม-มนีาคม 2560 หน้า 7 
 

Developing a Software Asset Management System 
 

Sompol Paradeerujira* 
Bangkok Bank Public Company Limited 

 
*Correspondence: sompol.par@bbl.co.th doi: 10.14456/jisb.2017.1 

 

Abstract 
 AssetMeter, a development project, consisted of software asset management (SAM). It aimed to help 
interested organizations to manage hardware and software assets for data collection, enhancing decision 
support and controlling software usage according to rights and policies. Its system architecture was a web-
based application implemented within the enterprise, similar to intranet software. Development scope covered 
purchasing hardware and software licenses. Management of copyright and contracts was sufficient to 
operate. Purchased assets were delivered to the administrator. Installation and open communication with 
participants in managed assets occurred until assets were disposed of.  
 Object-oriented analysis and design was applied to create the system model with Unified Modeling 
Language (UML 2.3). This system was developed by C# programming language. ASP.NET 4.5 Framework 
and Visual Studio Community 2015 were integrated with Microsoft SQL Server 2012 as development tools. 
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บทน า 
 ในปัจจุบนั องค์กรธุรกจิต่างๆ มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรม์าใช้งานเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง จงึตอ้งมกีารควบคุมใหม้กีารใชง้านอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั เช่น เครื่องแม่ขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพสงู มกีารใช้
ลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) มากขึน้ตามการใชง้านระบบสารสนเทศทีม่ากขึน้ ซึง่มผีลต่อค่าใชจ้่ายขององคก์ร เช่น 
ค่าปรบัจากการใชง้านเกนิสญัญา เป็นต้น และยงัมผีลต่อการตรวจสอบโดยบรษิทัผู้ให้บรกิารโปรแกรม เช่น Oracle, 
Microsoft เป็นตน้ ถา้การใชง้านไม่เป็นไปตามสญัญา ดงันัน้การรวบรวมขอ้มลูฮารด์แวร ์ขอ้มลูซอฟต์แวร ์และขอ้มลู
สญัญาการดแูลบ ารุงรกัษา (Maintenance Agreement) สนิทรพัยเ์หล่าน้ีจากฐานขอ้มลูทีอ่ยูก่ระจายตามเครื่องแมข่า่ย
ของหน่วยงานต่างๆ มาไวท้ีเ่ดยีวกนั เพือ่น ามาใชใ้นการวางแผนการลงทุนจงึเป็นเรื่องจ าเป็น ระบบ AssetMeter จงึถูก
พฒันาขึน้เพื่อเป็นระบบงาน (Application) ทีเ่ป็นศูนยก์ลางทีร่วบรวมขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศที่จ าเป็นต่อการวาง
แผนการลงทุนและสนบัสนุนการตดัสนิใจใหก้บัองคก์รต่างๆ ต่อไป 
 

การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 
ระบบ AssetMeter เริม่ตน้จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูความตอ้งการโดยใชว้ธิสีมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ยผูม้บีทบาทต่างๆ ดงัน้ี 
ผูบ้ริหารโครงการ (Project Manager)  ท าหน้าทีเ่รยีกดคูวามตอ้งการลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) ของแต่ละ

แผนก จดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรมลงอุปกรณ์ทีต่อ้งใชซ้อฟต์แวร ์โดยผูม้บีทบาทน้ีอาจไดแ้ก่ ผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ ของ
องค์กรลูกคา้ที่ใช้ AssetMeter เช่น ผู้บรหิารฝ่ายขาย เป็นต้น โดยผูบ้รหิารโครงการต้องการระบบงานเพื่อจดัการ 
ลขิสทิธิข์องโปรแกรม และมปัีญหาเวลางานขยายตวัแลว้ตอ้งใช้ลขิสทิธิข์องโปรแกรมเพิม่หรอืไม่ยอมหยุดใชง้านเมื่อ
หมดสญัญาแลว้ ดงันัน้ระบบจงึตอ้งมฟัีงกช์นัการรอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม จดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรม และแจง้
เตอืนสญัญา เป็นตน้  

ผูบ้ริหารระดบัสงู (Top Manager)  ท าหน้าทีพ่จิารณาค ารอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม เจรจาต่อรองกบัผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอก และวดัผลการใชง้านสนิทรพัยผ์่านการเรยีกดูรายงานต่างๆ โดยผูม้บีทบาทน้ีอาจไดแ้ก่ ผูก้่อตัง้ (Founder) 
หรอืผูบ้รหิารฝ่ายทะเบยีนทรพัยส์นิขององคก์รลูกคา้ทีใ่ช ้AssetMeter เป็นตน้ โดยผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งการขอ้มูล
ประกอบการวางแผนการลงทุนในอนาคต ระบบจงึตอ้งมฟัีงก์ชนัการพจิารณาค ารอ้งขอและเรยีกดูรายงานประกอบได้ 
เป็นตน้ 

ผู้ดแูลสญัญา (Contract Admin)  ท าหน้าที่บรหิารจดัการขอ้มูลสญัญาและซอฟต์แวร ์ตรวจสอบการใชง้านให้
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยีบขององคก์ร โดยผูม้บีทบาทน้ีอาจไดแ้ก่ เจา้หน้าทีบ่รหิารสว่นงานกลางที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการดูแลลขิสทิธิข์องโปรแกรมหรอืซอฟตแ์วรข์ององคก์รลกูคา้ทีใ่ช ้AssetMeter เป็นตน้ โดยผูด้แูล
สญัญามปัีญหาเรือ่งการใชล้ขิสทิธิข์องโปรแกรมเกนิจากทีผู่ผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย (vendor) ก าหนด ดงันัน้ระบบจงึตอ้ง
มฟัีงกช์นัการบนัทกึรบัลขิสทิธิข์องโปรแกรม การตรวจสอบซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ 

ผูด้แูลระบบ (System Admin) ท าหน้าทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ ซอฟตแ์วร ์ หรอืยกเลกิการใชอุ้ปกรณ์หรอืซอฟตแ์วร์
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยผูม้บีทบาทน้ีอาจไดแ้ก่ เจา้หน้าทีว่ศิวกรระบบขององคก์รลกูคา้ทีใ่ช ้ AssetMeter เป็นตน้ 
โดยผูด้แูลระบบตอ้งการระบบงานเพือ่จดัการอุปกรณ์การใชง้าน ดงันัน้ระบบจงึตอ้งมฟัีงกช์นัการจดัการหรอืยกเลกิ
อุปกรณ์ การบนัทกึการตดิตัง้หรอืถอนซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ 

เมื่อน าขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเหล่านัน้มาวเิคราะห์โดยท าตวัแบบระบบ 
(System Models) ดว้ย UML 2.3 จงึก าหนดขอบเขตของระบบ AssetMeter ทีพ่ฒันาใหค้รอบคลุมการท างานตัง้แต่
ผูบ้รหิารจดัซื้อฮารด์แวรแ์ละลขิสทิธิซ์อฟต์แวร ์ จดัการลขิสทิธิแ์ละสญัญาต่างๆ ใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน สง่มอบ
สนิทรพัยท์ี่ซื้อใหผู้ดู้แลระบบตดิตัง้ระบบและตดิต่อสื่อสารกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการดูแลรกัษา
สนิทรพัย ์จนกระทัง่ถงึสนิทรพัยถ์กูยกเลกิการใชง้าน โดยภายในระบบประกอบดว้ยฟังกช์นังานต่างๆ ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงฟังกช์นัทัง้หมดของระบบ 
ฟังกช์นั ค าอธิบาย 

จดัการอุปกรณ์ ผูด้แูลระบบทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลอุปกรณ์ สามารถเพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลู
รายละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณ์ ไดแ้ก่ รหสัอุปกรณ์ รหสัหน่วยงานเจา้ของ ชื่อ
อุปกรณ์ จ านวน Core จ านวนหน่วยความจ า(Memory) ชื่อรุน่หน่วยประมวลผล
และสถานะอุปกรณ์ทีก่ าลงัจะตดิตัง้ระบบรองรบัโครงการใหม่ๆ ได ้

ยกเลกิอุปกรณ์ ผูด้แูลระบบสามารถลบขอ้มลูอุปกรณ์ทีถ่กูยกเลกิการใชง้านออกจากระบบ และ
ยา้ยอุปกรณ์จากโครงการหนึ่งไปใชใ้นโครงการอื่นแทนได้ 

รอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม   
( License ) 

ผูบ้รหิารโครงการของแต่ละแผนกสามารถแสดงความจ านงขอเพิม่จ านวนการใช้
งานซอฟตแ์วร ์เพือ่ใหผู้ด้แูลสญัญาเกบ็รวบรวมขอ้มลูไวเ้พือ่เป็นขอ้มลูในการ
จดัซือ้ได ้  

พิจารณาค าร้องขอลิขสิทธิข์อง
โปรแกรม 

เมือ่มคี ารอ้งขอใชง้านซอฟตแ์วร ์ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถพจิารณาอนุมตั/ิ
ปฏเิสธแต่ละค ารอ้งขอได ้โดยผลการอนุมตั/ิปฏเิสธจะถกูบนัทกึในระบบ เพือ่
สรุปเป็นลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) ทีอ่งคก์รตอ้งการสัง่ซือ้ 

บนัทกึรบัลขิสทิธิข์องโปรแกรม เมือ่ผูบ้รหิารและเจา้ของซอฟตแ์วรท์ าการลงนามสญัญาการใชง้านซอฟตแ์วร์
เรยีบรอ้ยแลว้ ผูด้แูลสญัญามหีน้าทีบ่นัทกึรายละเอยีดสญัญาเขา้ระบบเพือ่ให้
ซอฟตแ์วรพ์รอ้มใชง้านในองคก์รอยา่งถูกตอ้ง 

จดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรม  ผูบ้รหิารโครงการของแต่ละแผนกสามารถจดัสรรจ านวนสทิธิก์ารใชง้าน
ซอฟตแ์วรใ์หก้บัอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนกตามทีร่ะบุในค ารอ้งขอลขิสทิธิข์อง
โปรแกรมของแผนกทีไ่ดร้บัอนุมตัไิด ้

ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ เมือ่ด าเนินการตดิตัง้ซอฟตแ์วรต์ามรุน่ หรอืความสามารถหลกัทีโ่ครงการ
ก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูด้แูลระบบสามารถตรวจสอบขอ้มลูการตดิตัง้ซอฟตแ์วร์
ไดว้า่ตรงกบัทีจ่ดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรมไวห้รอืไมโ่ดยใชโ้ปรแกรมสแกนจาก
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ถา้ผลการสแกนพบวา่ตรงกบัทีจ่ดัสรร จะเปลีย่นสถานะเป็น
อนุมตั ิ(Approved) และจากนัน้ระบบจะเริม่นบัการใชเ้วลซอฟตแ์วร ์แต่ส าหรบั
ซอฟตแ์วรอ์ื่นทีไ่มต่รงกบัการจดัสรร จะเปลีย่นสถานะเป็นตดิตัง้ (Installed) 

ยกเลกิซอฟตแ์วร ์ เมือ่ตอ้งการยกเลกิการใชง้านซอฟตแ์วรห์รอืยา้ยซอฟตแ์วรใ์หไ้ปท างานบน
อุปกรณ์อื่น ผูบ้รหิารโครงการของแต่ละแผนกสามารถยกเลกิการจดัสรรลขิสทิธิ ์
ของโปรแกรมได ้ซึง่จะสง่ผลใหผู้ด้แูลระบบท าการถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์
พรอ้มคนืจ านวนใบอนุญาตกลบัสูร่ะบบเพือ่ใหส้ามารถน าไปจดัสรรใหก้บั
อุปกรณ์อื่นๆ ได ้

ตรวจสอบซอฟตแ์วร ์ ผูด้แูลสญัญาสามารถตรวจสอบรายการซอฟตแ์วรท์ีม่กีารใชง้านไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายขององคก์รทีถ่กูตดิตัง้ในอุปกรณ์ทัง้หมดไดโ้ดยการก าหนดซอฟตแ์วรท์ี่
หา้มใชง้านตามนโยบายขององคก์ร ระบบจะคน้หาชื่อซอฟตแ์วรน์ัน้ในทุกๆ 
อุปกรณ์ขององคก์รใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

แจง้เตอืนสญัญา ระบบแจง้เตอืนใหผู้ด้แูลสญัญาทราบวา่ มซีอฟตแ์วรท์ีใ่กลห้มดอาย ุ(3 เดอืน) 
แลว้หรอืหมดอาย ุผูด้แูลสญัญาสามารถสง่ค าแจง้เตอืนใหก้บัผูด้แูลโครงการที่
เป็นผูใ้ชซ้อฟตแ์วรน์ัน้ทราบได ้โดยระบบจะบนัทกึขอ้มลูการแจง้เตอืน ไดแ้ก่ 
วนัทีแ่จง้เตอืนล่าสดุ และจ านวนการแจง้เตอืนไวใ้นระบบ 
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1. การออกแบบระบบ 

 ระบบ AssetMeter ถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมระบบรบั/ให้บรกิาร (Client-server) ที่ท างานแบบเวบ็     
แอปพลเิคชนั (Web-Based Application)  โดยการตดิตัง้อาจอยูใ่นลกัษณะ 3 ชัน้ (tiers) กล่าวคอื มกีารแบ่งโปรแกรม
ของระบบออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นการแสดงผล สว่นการประมวลผล และสว่นฐานขอ้มลู และแต่ละสว่นถูกตดิตัง้ใน
อุปกรณ์ที่แยกออกจากกนั  โดยในสว่นของไคลเอน็ต์ (Client) จะท าหน้าทีต่ดิต่อกบัผูใ้ชโ้ดยรบัขอ้มลูจากผูใ้ชส้ง่ไปที่
แอปพลเิคชนัเซริฟ์เวอร์ (Application Server) และรบัผลลพัธ์จากการประมวลผลของแอปพลเิคชนัเซริฟ์เวอร์มา
แสดงผลในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ โดยในระหว่างการประมวลผลของ แอปพลเิคชนัเซิร์ฟเวอร์จะตดิต่อกบัดาต้าเบส
เซริฟ์เวอร ์(Database Server) เพือ่เรยีกขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมาใชใ้นการประมวลผลและน าขอ้มลูทีป่ระมวลผลไดส้ง่ให้
ดาตา้เบสเซริฟ์เวอร์น าไปจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มลู ซึง่ในการท างานของระบบ AssetMeter ทีต่ดิตัง้บนแอปพลเิคชนั
เซริฟ์เวอรอ์ยูภ่ายใช ้.Net Framework version 4.5 
 ในสว่นแสดงผลของระบบ AssetMeter ถูกออกแบบใหป้ระกอบดว้ยหน้าจอต่างๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์กนั ดงัแสดงใน
แผนภาพ Web Flow (ภาพที ่1) 
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         /
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ภาพที ่1 แผนภาพ Web flow ของระบบ 

 
 ในการพฒันาโปรแกรมของระบบ AssetMeter ไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวทางการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิอ๊อบเจค็ 
(Object-oriented analysis and design) โดยแบง่การท างานของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมออกเป็น 2 สว่น (ดงัแสดงใน
ภาพที ่2) ไดแ้ก่  

 
 

 
 
 
 
 
 

Presentation 

Layer 

(xxx.aspx) 

Business Logic 

Layer 

(xxx.cs) 

ภาพที ่2 แนวคดิการออกแบบโปรแกรม 
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1. สว่นแสดงผล (Presentation Layer) อยูใ่นไฟลน์ามสกุล .aspx ทีท่ าหน้าทีจ่ดัการหน้าจอ และไฟลน์ามสกุล 
.aspx.cs ทีท่ าหน้าทีร่องรบัการประมวลผลก่อนแสดงผลขึน้หน้าจอ  

2. สว่นประมวลผล (Business Logic Layer) อยูใ่นไฟลน์ามสกุล .cs ทีม่กีารสรา้งเป็น class และ method ต่างๆ 
ตามแนวทางของการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิอ๊อบเจค็ โดยภายในแต่ละ class จะมกีารตดิต่อฐานขอ้มลู 
  ส าหรบัสว่นฐานขอ้มลูของระบบ AssetMeter มโีครงสรา้ง ดงัแสดงใน Entity Diagram ภาพที ่2 โดยแต่ละ
รายการ Entity ใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูดงัตารางที ่2 
 

 
 

ภาพที ่2 Entity Diagram แสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูในระบบ AssetMeter 
 

ตารางที ่2 ค าอธบิายการเกบ็ขอ้มลูใน Entity 
ล าดบั ช่ือตาราง ประเภทของ

ข้อมลูท่ีเกบ็ใน
ตาราง 

ค าอธิบาย 

1 Access Master เกบ็ขอ้มลูการเขา้ถงึหน้าจอ 
2 Blacklist Software Master เกบ็ขอ้มลูซอฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 
3 Computer Master เกบ็ขอ้มลูอุปกรณ์ 
4 Department Master เกบ็ขอ้มลูแผนก 
5 License Contract Transaction เกบ็ขอ้มลูสญัญาลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) 
6 MA Transaction เกบ็ขอ้มลูการบ ารงุรกัษา ( Maintenance หรอื MA ) 
7 Request Transaction เกบ็ขอ้มลูค ารอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม 
8 Role Master เกบ็ขอ้มลูบทบาทผูใ้ชง้าน 
9 Running Software Transaction เกบ็ขอ้มลูซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้บนอุปกรณ์ 
10 Software Transaction เกบ็ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์
11 Staff Master เกบ็ขอ้มลูพนกังาน 
12 StaffRole Master เกบ็ขอ้มลูบทบาทของพนกังาน 
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2. ระบบ AssetMeter และการใช้งาน 

ภายในระบบ AssetMeter ประกอบดว้ย 5 ระบบยอ่ยๆ โดยแต่ละระบบยอ่ยมผีูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงัแสดงในภาพที ่ 3 
และ มขีอบเขตการท างานดงัน้ี 

 

System Admin

Contract Admin

Project Manager

                
       

                
         

Top Manager

           
         

                
     

          

 
ภาพที ่3 ระบบยอ่ยของ AssetMeter 

 
 ระบบบริหารจดัการอุปกรณ์ เป็นระบบที่เกบ็รวบรวมขอ้มูลอุปกรณ์ บนัทกึเจา้ของอุปกรณ์ และยกเลกิการใช้
งานอุปกรณ์  ดงัตวัอยา่งหน้าจอในภาพที ่4 
 

 
ภาพที ่4 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบบรหิารจดัการอุปกรณ์ 

 

 

ระบบบริหารจดัการสญัญา เป็นระบบทีร่องรบัการท างานตัง้แต่การรอ้งขอลขิสทิธิข์องโปรแกรม (License) ใหม ่
พจิารณาค ารอ้งขอบนัทกึรบัลขิสทิธิข์องโปรแกรมตามค ารอ้งทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและจดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรมทีไ่ดร้บั
ไปยงัอุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ ทีร่อ้งขอดงัตวัอยา่งหน้าจอในภาพที ่5 
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ภาพที ่5 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบบรหิารจดัการสญัญา 

 
ระบบบริหารจดัการซอฟต์แวร ์เป็นระบบทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มูลซอฟต์แวรท์ี่ตดิตัง้อยู่ในแต่ละอุปกรณ์ หรอืที่ถูก

ถอนการตดิตัง้แลว้ ทัง้ในกรณีทีล่ขิสทิธิข์องโปรแกรมหมดอายุ หรอืถูกยกเลกิ หรอืยกเลกิการจดัสรรดงัตวัอยา่งหน้าจอ
ในภาพที ่6 
 

 
ภาพที ่6 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบบรหิารจดัการซอฟตแ์วร ์

 
ระบบตรวจสอบซอฟตแ์วร ์ เป็นระบบแจง้เตอืนการหมดอายทุัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ รวมถงึการตรวจจบั

ซอฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้าน แต่ถกูตดิตัง้ในอุปกรณ์ของหน่วยงานดงัตวัอยา่งหน้าจอในภาพที่ 7 
 

 
ภาพที ่7 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบตรวจสอบซอฟตแ์วร ์
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ระบบรายงาน เป็นระบบแสดงขอ้มลูพรอ้มจดัท าเป็นรายงานใหก้บัผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชส้ามารถก าหนดเงือ่นไขเพือ่
กรองขอ้มลูทีต่อ้งการดใูนรายงานได ้ สัง่พมิพร์ายงานได ้ และบนัทกึรายงานในรปูแบบไฟลไ์ดด้งัตวัอยา่งหน้าจอใน  

ภาพที ่8 

 
ภาพที ่8 แสดงตวัอยา่งหน้าจอระบบรายงาน 

 

3. บทสรปุ 

  บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบ AssetMeter ทัง้การวเิคราะห์หาข้อก าหนดความต้องการของระบบ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ ทัง้หน้าจอ  ฐานขอ้มลู และโปรแกรมที่เป็นส่วนส าคญัของ
การประมวลผล  รวมทัง้น าเสนอตวัอยา่งการใชร้ะบบเพือ่จดัการกบัฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ จดัสรรลขิสทิธิข์องโปรแกรม
ตรวจสอบซอฟตแ์วรว์า่มลีขิสทิธิก์ารใชง้านอยา่งถูกตอ้งตามระเบยีบหรอืไม ่ และจดัท ารายงาน  โดยองคก์รทีซ่ือ้ระบบ 
AssetMeter ไปใชง้านจะไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี 

1. มขีอ้มูลฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรเ์พื่อน าไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของการวางแผนการจดัซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์
ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. รวบรวมขอ้มลูดา้นลขิสทิธิข์องซอฟต์แวรแ์ละสญัญาดา้นการดูแลรกัษาไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหอ้งคก์รสามารถ
ตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบขององค์กรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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