
คูมือการเขาใชระบบ ECCS 
สําหรับผูใชงานทั่วไป 

ขั้นตอนการเขาใชระบบ 
1. เปดเบราเซอร (Internet Explorer version 5.5 ขึ้นไป) 
2. พิมพ URL http://eccs.sut.ac.th 
3. พิมพรหัสผูใช (User name) เปนรหัสพนักงานอิงตามสวนการเจาหนาท่ี 
4. พิมพรหัสผาน (Password) รหัสผานเร่ิมตนเปนรหัสเดียวกับรหัสผูใช 
5. พิมพ Code ตามท่ีระบบไดใหไว 
6. คลิกปุม Login เพ่ือเขาสูระบบ 

ภาพประกอบ 

 

 

 



หนาจอการใชงานระบบ ECCS 

หนาจอการใชงานระบบ ECCS มีดังนี ้ 
1. หนาจอ Home เปนหนาจอแรกหรือหนาจอหลักหลังจากท่ีผูใชไดทําการ Login เขาสูระบบ จะ
แสดงรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับผูใช ไดแก รหัสพนักงาน, ชื่อ-นามสกุล, สังกัด เปนตน 
2. หนาจอแกไขขอมูลสวนตัว เปนหนาจอที่ใชสําหรับเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัวบางรายการที่สามารถ
เปล่ียนแปลงได และหากผูใชงานมีความประสงคจะเปล่ียนแปลงรหัสผานใหมก็สามารถเปลี่ยนแปลง
ไดในหนาจอนี้ 
3. หนาจอขอใชบริการ เปนหนาจอที่ใชสําหรับการขอใชบริการตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอร ท่ีไมใช
งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร  
4. หนาจองานซอมบํารุง เปนหนาจอที่ใชสําหรับการขอใชบริการงานซอมบํารุง เชน ปญหาการใชงาน
เครือขายคอมพิวเตอร ปญหาอุปกรณคอมพิวเตอร ปญหาการใชงานโทรศัพทและวิทยุส่ือสาร เปนตน 
5. หนาจองานจองหอง เปนหนาจอที่ใชสําหรับผูใชท่ีมีความตองการจองหองประชุมและหองอบรม
ของศูนยคอมพิวเตอร 
6. หนาจอระบบรองเรียน เปนหนาจอที่ใชสําหรับการรองเรียนเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับการใหบริการของ
ศูนยคอมพิวเตอร 
7. หนาจอรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนหนาจอที่ใชสําหรับรายงานสถานะของการขอใชบริการและ
ซอมบํารุงท่ีผูใชไดแจงขอใชบริการตาง ๆ ไวแลว 

ภาพประกอบ 

 

 

 



หนาจอ Home 

               หนาจอ Home เปนหนาจอแรกหรือหนาจอหลักหลังจากท่ีผูใชไดทําการ Login เขาสูระบบ จะแสดง
รายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับผูใช ไดแก รหัสพนักงาน, ชื่อ-นามสกุล, สังกัด เปนตน 

 
ภาพประกอบ 

 

 

 
 
 



หนาจอแกไขขอมูลสวนตัว 

               หนาจอแกไขขอมูลสวนตัว เปนหนาจอที่ใชสําหรับเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัวบางรายการที่สามารถ
เปล่ียนแปลงได และหากผูใชงานมีความประสงคจะเปล่ียนแปลงรหัสผานใหมก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดในหนาจอนี้ 

               หนาจอแกไขขอมูลสวนตัว ประกอบดวยหนาจอยอยดังนี ้
                 - หนาจอขอมูลพนักงาน ใชสําหรับเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัวของผูใช โดยรายละเอียดท่ีปรากฏบนหนาจอ
ขอมูลพนักงาน ไดแก 
                 - รหัสพนักงาน / ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง / ฝาย / สังกัด เปนขอมูลท่ีอิงตามสวนการเจาหนาท่ี ไมสามารถ
เปล่ียนแปลงแกไขได 
                 - สถานที่ทํางาน / เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / Fax / E-mail เปนขอมูลท่ีผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได 
                 - รหัสผานใหม / ยืนยันรหัสผานใหมอีกคร้ัง ใชในกรณีท่ีผูใชตองการเปลี่ยนแปลงรหัสผานใหม 
                 - เมื่อผูใชทําการแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหผูใชทําการกดปุม "ยืนยันการแกไข" เพ่ือระบบจะไดบันทึก
รายการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ภาพประกอบ 

 

  

 

                 - หนาจอประวัติสวนตัว / หนาจอประวัติการศึกษา / หนาจอขอมูลการปฏิบัติงาน หนาจอท้ัง 3 หนาจอนี้ ผูใช
จะไมสามารถทําการแกไขขอมูลได เนื่องจากเปนขอมูลท่ีอิงตามสวนการเจาหนาท่ี 
 
 
 



หนาจอขอใชบริการ 

               หนาจอขอใชบริการ เปนหนาจอที่ใชสําหรับการขอใชบริการตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอร ท่ีไมใชงานซอม
บํารุงคอมพิวเตอร  

               หนาจอขอใชบริการมีขั้นตอนการใชงานโดยทั่วไป ดังนี้ 
               1. เลือกบริการหลัก เชน งานบริการสมาชิกระบบตาง ๆ งานบริการดานเครือขายคอมพิวเตอร 
               2. เลือกประเภทบริการ ซ่ึงจะเปล่ียนไปตามบริการหลักท่ีเลือก 
               3. กรอกขอมูลลงบนแบบฟอรมการขอใชบริการ ไดแก รหัสครุภัณฑ (หากไมมีหรือไมแนใจไมตองกรอก), 
วันท่ีนัดหมาย, เวลาที่นัดหมาย, วันท่ีนัดหมาย (สํารอง), เวลาที่นัดหมาย (สํารอง), สถานที่นัดหมาย, ผูประสานงาน ให
ครบถวน 
               4. คลิกปุม "ยืนยันการแจง" เพ่ือสงหรือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ หากตองการยกเลิกรายการขอมูลท่ีกรอกให
คลิกปุม "ยกเลิก"  

ภาพประกอบ 

 

 

 
 



        5. เมื่อผูใช "ยืนยันการแจง" เรียบรอยแลว ระบบจะแสดงผลรายงานสถานะของการขอใชบริการไวท้ังหมด  

ภาพประกอบ 

 

  
 

6. หากผูใชตองการกลับไปดูรายละเอียดการแจงขอใชบริการ ใหคลิกหมายเลขงานที่ตองการ ระบบจะแสดงรายละเอียดท่ี
ผูใชไดกรอกขอมูลไว 

ภาพประกอบ 

 

 

 



หนาจองานซอมบํารุง 

               หนาจองานซอมบํารุง เปนหนาจอที่ใชสําหรับการขอใชบริการงานซอมบํารุง เชน ปญหาการใชงานเครือขาย
คอมพิวเตอร ปญหาอุปกรณคอมพิวเตอร ปญหาการใชงานโทรศัพทและวิทยุส่ือสาร เปนตน 

               หนาจองานซอมบํารงุมีขั้นตอนการใชงานโดยทั่วไป ดังนี้ 
               1. เลือกงานซอมบํารุงหลัก เชน ปญหาการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร 
               2. เลือกประเภทงานซอมบํารุง ซ่ึงจะเปล่ียนไปตามบริการหลักท่ีเลือก 
               3. กรอกขอมูลลงบนแบบฟอรมการขอใชบริการ ไดแก รหัสครุภัณฑ (หากไมมีหรือไมแนใจไมตองกรอก), 
วันท่ีนัดหมาย, เวลาที่นัดหมาย, วันท่ีนัดหมาย (สํารอง), เวลาที่นัดหมาย (สํารอง), สถานที่นัดหมาย, ผูประสานงาน ให
ครบถวน 
               4. คลิกปุม "ยืนยันการแจง" เพ่ือสงหรือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ หากตองการยกเลิกรายการขอมูลท่ีกรอกให
คลิกปุม "ยกเลิก" 

ภาพประกอบ 

 

 

 
 



              5. เมื่อผูใช "ยืนยันการแจง" เรียบรอยแลว ระบบจะแสดงผลรายงานสถานะของการขอใชบริการไวท้ังหมด  

ภาพประกอบ 

 

  

               6. หากผูใชตองการกลับไปดูรายละเอียดการแจงขอใชบริการ ใหคลิกหมายเลขงานที่ตองการ ระบบจะแสดง
รายละเอียดท่ีผูใชไดกรอกขอมูลไว 

ภาพประกอบ 

 

 

 



หนาจองานจองหอง 

               หนาจองานจองหอง เปนหนาจอที่ใชสําหรับผูใชท่ีมีความตองการจองหองประชุมและหองอบรมของศูนย
คอมพิวเตอร โดยมี ขั้นตอนการใชงานโดยทั่วไป ดังนี้ 
               1. เลือกหองประชุมหรือหองอบรมที่ตองการขอใชบริการ 
               2. คลิกปุมเลือกวันท่ีท่ีตองการจอง ซ่ึงระบบจะแสดงสถานะการใชหองของหองท่ีจอง 
               3. หากหองดังกลาวไมวาง ผูใชจะไมสามารถจองหองในวันและเวลานั้นได หากหองวางผูใชสามารถจองหอง
โดยคลิกเคร่ืองหมาย / ขางหลังขอความ "วาง"  
               4. คลิกปุม "Submit" เพ่ือบันทึกการจองหองเขาสูระบบ หากตองการยกเลิกการจองหองท่ีจองใหคลิกปุม 
"Reset" 

ภาพประกอบ 

 

 

 
 



5. เมื่อผูใชทําการจองหองเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงสถานะการจองหองใหทราบทั้งหมด 

ภาพประกอบ 

 

 



หนาจอระบบรองเรียน 

               หนาจอระบบรองเรียน เปนหนาจอที่ใชสําหรับการรองเรียนเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับการใหบริการของศูนย
คอมพิวเตอร โดยมี ขั้นตอนการใชงานโดยทั่วไป ดังนี้ 
               1. กรอกหัวขอการรองเรียนในชอง "รองเรียนเร่ือง" 
               2. เลือกหมายเลขงานแจงซอมอางอิง (ถามี) ในชอง "หมายเลขงานอางอิง" 
               3. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะรองเรียน ซ่ึงระบบจะแสดง วัน เวลาที่รองเรียน และ IP ADDRESS ของ
เคร่ืองผูรองเรียนไวดวย 
               4. คลิกปุม "ยืนยันการแจง" เพ่ือสงหรือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ หากตองการยกเลิกรายการขอมูลท่ีกรอกให
คลิกปุม "ยกเลิก"  

ภาพประกอบ 

 

 

 
 



              5. เมื่อผูใช "ยืนยันการแจง" เรียบรอยแลว ระบบจะแสดงผลรายงานสถานะของการรองเรียนใหทราบทั้งหมด 

ภาพประกอบ 

 

  

               6. หากผูใชตองการดูรายละเอียดการรองเรียน ใหคลิกหมายเลขงานที่ตองการ ระบบจะแสดงรายละเอียด
ขอมูลของผูปฏิบัติงานที่ผูใชทําการรองเรียนใหทราบ 

ภาพประกอบ 

 

 
 



หนาจอรายงานผลการปฏิบัติงาน 

               หนาจอรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนหนาจอที่ใชสําหรับรายงานสถานะของการขอใชบริการและซอมบํารุงท่ีผู
ใชไดแจงขอใชบริการตาง ๆ ไวแลว 

ภาพประกอบ 

 

  

               หากผูใชตองการดูรายละเอียดการแจงขอใชบริการท่ีไดแจงไปแลวนั้น ใหคลิกหมายเลขงานที่ตองการ ระบบ
จะแสดงรายละเอียดท่ีผูใชไดกรอกขอมูลไว 

ภาพประกอบ 

 

 

 



การออกจากระบบ ECCSs  

               ผูใชสามารถออกจากระบบ ECCS ไดโดยการคลิกท่ีปุม "ออกจากระบบ" ท่ีปรากฏบนหนาจอ หนาจอทุก
หนาจอที่เปดขึ้นมาใชงานจะถูกปดโดยอัตโนมัติ และจะกลับไปที่หนาจอการขอเขาใชระบบ 

ภาพประกอบ 

 

 

  
 
 
 
 
 


