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 ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะ StarTrax 
 ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะ StarTrax เปนระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะ

ท่ีพัฒนาโดย บริษัท อินไวเซอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทของไทย ท่ีมุงเนนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรค

ผลิตภัณฑของตนเอง ท้ังสูตลาดภายใน และรวมถึงตางประเทศ โดยผลิตภัณฑหลักคือ ระบบติดตามยานพาหนะ 

StarTrax ท่ีถูกวิจัยและพัฒนาข้ึนมาโดยมีจุดมุงหมายหลักในการเพ่ิมศักยภาพของการบริหารจัดการยานพาหนะ

ขององคกรตางๆ ดวยการเขาถึงระบบทางเวบเพจ ผานอุปกรณท่ีหลากหลาย เชน คอมพิวเตอร แทบเลต หรือ

โทรศัพทมือถือเปนตน 

 คุณสมบัติเดนของ StarTrax คือมีฟงกช่ันการทํางานท่ีครบถวนสมบูรณ ใชงานงาย และมีตนทุนในการ

จัดหา และการดูแลรักษาต่ํา  สําหรับคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบสามารถกลาวโดยสรุปไดดังน้ีคือ มีหนาจอ

แสดงกราฟและชารตสรุปสําหรับผูดูแลและผูบริหารในการดูภาพรวมการใชงานยานพาหนะท้ังหมด  สามารถ

ติดตามรถในเวลาจริง (Real-time Monitor) ตรวจสอบเสนทางเดินรถยอนหลัง บันทึกสถิติการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง 

แสดงแผนท่ีดวยขอมูลท่ีทันสมัย สามารถเลือกมุมมองภาพถายจากดาวเทียม และกําหนดมารคเกอร ไดเอง มี

ระบบแจงเตือนเมื่อพบความผิดปกติตางๆ เชนการขโมยนํ้ามัน การขับรถออกนอกพ้ืนท่ี หรือการขับรถเสี่ยง

อันตราย เปนตน รวมถึงรองรับการจัดโครงสรางกลุมยานพาหนะตามโครงสรางองคกรท่ีมีหลายสาขา มีระบบ

รายงานท่ีคลอบคลุมและเพ่ิมเติมได 

 ภาพรวมของระบบ 

ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะ เปนระบบท่ีอาศัยการทํางานรวมกันของอุปกรณและ

เทคโนโลยีท่ีหลายประเภทเขาดวยกัน ไมวาจะเปน การระบุตําแหนงวัตถุบนพ้ืนโลก ผานดาวเทียม (GPS) การ

สื่อสารผานโครงขายโทรศัพท การจัดการเก่ียวกับเซิรฟเวอร(Server) และระบบฐานขอมูล(Database) รวมไปถึง

การแสดงผลผานเวบเพจ และโมบายแอพพลิเคช่ัน (Mobile Application) โดยมีโครงสรางการทํางานดังรูป  
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GPRS or 3G

StarTrax TCP 
Server

User Monitor via 
WWW

Mobile Application

Mobile Cell Site

Satellite for 
Localization

Startrax Device on 
Vehicle

StarTrax Web 
Server

StarTrax Report 
ServerDatabase

StarTrax  Server

 
โครงสรางระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะ 

 

จากโครงสราง อุปกรณท่ีติดตั้งอยูในรถจะทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลตางๆ เชน พิกัดของรถจากดาวเทียม 

ปริมาณเช้ือเพลิง สถานะของเครื่องยนต ความเร็วของรถ แลวสงมาท่ีเซิรฟเวอร ผานโครงขายโทรศัพท โดยรองรับ

ท้ัง การเช่ือมตอผานมาตรฐาน 2G(GSM/GPRS) และ 3G(UMTS/HSPA)  

 คุณสมบัติดานฮารดแวรของอุปกรณ 

1.2.1 เปนอุปกรณประเภท Embedded System ท่ีมีระบบรับขอมูลพิกัดจากดาวเทียม (Global 

Positioning System แบบ A-GPS) โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังน้ี 

1.2.1.1 รองรับการเช่ือมตอผานมาตรฐาน 2G(GSM/GPRS) ความถ่ี 900/1800 เมกะเฮิรทซ

(MHz) 

1.2.2.1 รองรั บการ เ ช่ื อมต อผ านมาตรฐาน  3G(UMTS/HSPA) ความ ถ่ี  900/2100 

เมกะเฮิรทซ (MHz) 

1.2.3.1 รองรับแหลงจายไฟภายนอก 9 - 36 โวลต(Volt) 

1.2.4.1 มีแบตเตอรี่สํารองแบบลิเทียมไอออน ขนาด 3.7 โวลต 850 มิลลิแอมปตอช่ัวโมง

(mAh) 

1.2.5.1 สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง 55 องศาเซลเซียส 

1.2.6.1 มีพอรตสําหรับเช่ือมตออุปกรณภายนอกดังน้ี 

• ชองรับสัญญาณดิจิตอล (Digital Input) 3 ชอง 
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• ชองสงสัญญาณดิจิตอล (Digital Output) 3 ชอง 

• ชองรับสัญญาณแอนาลอก (Analog Input) 2 ชอง 

• ชองสําหรับเช่ือมตออุปกรณอ่ืนแบบ RS-232 1 ชอง 

1.2.2 อุปกรณสามารถบันทึกและสงขอมูลเดินรถ ผานโครงขายโทรคมนาคมไปยังเซิรฟเวอรโดย

กําหนดใหสงขอมูลกลับไปยังเซิรฟเวอรทุกๆ 1 นาที ซึ่งขอมูลประกอบไปดวย 

1.2.1.1 หมายเลขประจําอุปกรณ 

1.2.2.1 ตําแหนงของรถ บันทึกในรูปแบบระบบพิกัดบนพ้ืนโลกโดยอางอิงจากดาวเทียม  

1.2.3.1 ความเร็วรถ บันทึกเปนหนวย กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

1.2.4.1 วันเวลาอางอิง คือวันท่ีและเวลาท่ีเก็บขอมูลรถ 

1.2.5.1 สถานะเครื่องยนต เชน ว่ิง จอด จอดรถเดินเบา หรือขัดของ 

1.2.6.1 สถานะของชองรับสัญญาณดิจิตอล 

1.2.7.1 คาของของสัญญาณแอนาลอกท่ีไดรับ 

 คุณสมบัติดานซอฟตแวร 

คุณสมบัติเดนของ StarTrax คือมีฟงกช่ันการทํางานท่ีครบถวนสมบูรณ ใชงานงาย และมีตนทุนในการ

จัดหา และการดูแลรักษา รวมถึงคา Airtime ท่ีจะตองจายสําหรับการสื่อสารขอมูลผานเครือขายโทรศัพทมือถือท่ี

ต่ํากวาระบบอ่ืนในระดับเดียวกัน   

 
หนาจอของระบบ StarTrax ท่ีเขาถึงผานทางเวบบราวเซอร 
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สําหรับคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบสามารถกลาวโดยสรุปไดดังน้ีคือ มีหนาจอแสดงกราฟและชารต

สรุปสําหรับผูดูแล (Dash Board) สามารถติดตามรถในเวลาปจจุบัน (Real-time Monitor) ตรวจสอบเสนทาง

เดินรถยอนหลัง แสดงแผนท่ีดวยขอมูลท่ีทันสมัย โดยใช Google map และสามารถเลือกมุมมองภาพถายจาก

ดาวเทียม และกําหนดจุดท่ีสนใจ(POI) ไดเอง มีระบบแจงเตือนเมื่อพบความผิดปกติตางๆ การจัดโครงสรางกลุม

ยานพาหนะรองรับโครงสรางองคกรท่ีมีหลายสาขา หรือการกระจายอํานาจการบริหาร มีระบบรายงานท่ีคลอบ

คลุมและเพ่ิมเติมไดดวยขอมูลการเดินรถท่ีเพ่ิมเขาสูระบบทุกวินาที การนําเสนอขอมูลเหลาน้ันใหผูใชสามารถ

เขาใจไดงายและสามารถบริหารจัดการระบบไดครบทุกความตองการเปนสิ่งสําคัญ 

StarTrax มาพรอมกับซอฟตแวรท่ีมีอินเตอรเฟสท่ีสวยงาม ผูใชสามารถใชงานและเขาใจไดงาย สามารถ 

เรียกใชไดผานทางเว็บบราวเซอรตางๆ ไดทุกท่ี ทุกเวลา รองรับการใชงานพรอมๆ กันไดถึง 500 ผูใช ไมวาจะเปน 

การติดตามยานพาหนะ ดูเสนทางยอนหลังหรือเรียกดู รายงานตางๆ ก็สามารถทําไดโดยงาย 
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 การใชงานระบบ 
 สามารถเขาใชงานโปรแกรมไดผาน Web browser1 โดยเขาผาน http://startraxgps.com/ เมื่อเขา

มายังหนาแรกของโปรแกรมแลว ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 

หนาแรกของโปรแกรม 

1. ทําการเปลี่ยนภาษาของโปรแกรมใหเปนภาษาไทย โดยคลิกเลือก “ไทย” หลังจากน้ันหนาแรกของโปรแกรม

จะเปลี่ยนการแสดงผลเปนภาษาไทย 

  

1 โปรแกรม StarTrax สามารถใชไดกับ Web browser หลายชนิด เชน Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox 

เปนตน 

เปลี่ยนภาษา 

 

                                                 

http://startraxgps.com/
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หนาแรกภาษาไทย 

2. กรอกช่ือผูใช (Username) ลงในชอง “ช่ือผูใช”  

3. กรอกรหัสผาน (Password) ลงในชอง “รหัสผาน” 

4. หลังจากกรอกขอมลูในขอ 2 และ 3 ครบแลว ใหคลิก “เขาสูระบบ” เพ่ือเขาสูระบบ 

4.1. ถาตองการใหโปรแกรมเขาระบบใหอัตโนมัติในครั้งหนา ใหทําเครื่องหมายถูกท่ีกลองสี่เหลี่ยม

หนาขอความ “ใหฉันลงช่ือเขาใชเสมอ” 

  

ช่ือผูใชงาน 

รหัสผาน 

เขาสูระบบ 

เขาระบบอัตโนมตั ิ
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 เมนูหลัก 

 หลังจากเขาโปรแกรมมาไดแลว จะพบหนาแรกตามผิดพลาด! ไมพบแหลงการอางอิง  ซึ่งจะมีเมนู

หลักๆ ดังน้ี 

 

หนาหลัก 

1. แดชบอรด คือ หนาแสดงผลภาพรวมของขอมูล 

2. ติดตามยานพาหนะ คือ หนาแสดงผลการติดตามยานพาหนะ ณ ขณะน้ัน 

3. ประวัติการเดินทาง คือ หนาแสดงผลประวัติการเดินทางในอดีต 

4. รายงาน คือ หนาสําหรับการออกรายงานตางๆ เชน รายงานการเดนิทาง, รายงานการเตมินํ้ามัน 

5. ต้ังคาแผนท่ี คือ หนาสําหรับการตั้งคาเก่ียวกับแผนท่ี เชน สรางพ้ืน, สรางจุดท่ีสนใจ 

6. ต้ังคา คือ หนาสําหรับการตั้งคาท้ังหมด เชน ขอมูลผูใช, ยานพาหนะ, การแจงเตือน 

7. แจงปญหา คือ หนาสําหรับแจงปญหาตางๆมายังผูพัฒนา เชน ปญหาการใชงาน 

8. การแจงเตือน คือ ระบบจะแจงเตอืนเมื่อมเีหตุการณสําคัญๆ เชน รถออกนอกพ้ืนท่ี, ใชความเร็วเกินกําหนด 

9. เปลี่ยนภาษา คือ เปลีย่นภาษาท่ีใชในการแสดงผล เชน ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 

10. เปลี่ยนส ีคือ เปลี่ยนสีท่ีใชในการแสดงผล เชน สีเหลือ, สีนํ้าเงิน 

11. ขอมูลผูใช คือ แสดงขอมูลผูใช เชน ช่ือ, รูปภาพ 

  

1 
11 

10 

9 

8 

2 7 6 

5 

4 

3 
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 แดชบอรด 

 แดชบอรด คือ หนาแสดงผลภาพรวมของขอมูลท่ีมีอยู โดยจะแสดงเปนแผนภูมิชนิดตางๆ เพ่ือใหงายตอ

การอานขอมูลดังรูป 

 

หนาแดชบอรด 

 ขอมูลท่ีสามารถแสดงได 

• อันดับใชเวลามากท่ีสดุ • อันดับระยะทางสูงสุด 

• อันดับใชนํ้ามันสูงสุด • อันดับจอดรถตดิเครื่องสูงสุด 

• อันดับใชความเร็วเกินกําหนดสูงสดุ • อันดับรวมเวลาใชงานตอเน่ืองเกิน 4 ช่ัวโมง 

• อันดับรวมเวลาใชงานเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน • อันดับใชงานตอเน่ืองเกิน 4 ช่ัวโมง 

• อันดับใชงานเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน • อันดับใชงานยานพาหนะสูงสดุ 

• การใชงานเช้ือเพลิง • แสดงผลรวมของการใชงานยานพาหนะ 

• การใชความเร็วเกินกําหนด • แสดงผลรวมของยานพาหนะตามจุดท่ีสนใจ 

• แสดงผลรวมของยานพาหนะตามกลุม • แสดงผลรวมของยานพาหนะตามพ้ืนท่ี 

• การเปรยีบเทียบเช้ือเพลิง ระยะทาง และ 

จอดรถติดเครื่อง 
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 การจัดเรียงหนาแดชบอรด 

 สําหรับการแสดงผลในหนาแดชบอรดน้ัน เราสามารถจะจัดเรียงตําแหนงแผนภูมิใหมได เพ่ือความ

สะดวกและเหมาะสมสําหรับผูใชแตละราย โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 

1. เขาหนาแดชบอรด โดยคลิกเลือก “แดชบอรด” จากเมนูหลักดานบน 

 

2. คลิกคางไวบนแผนภูมิท่ีตองการจะยายตําแหนง เมื่อเลื่อนเมาสจะเกิดเปนพ้ืนหลังสีฟา (ในรูปดานลางจะเปน

การยายตําแหนงแผนภูมิแรก) 

 
3. ลากแผนภูมิไปยังตําแหนงท่ีตองการ (ในตัวอยางเลือกตําแหนงท่ี 2) จะเกิดเปนพ้ืนหลังสีฟาตรงตําแหนงท่ี

ตองการ (แผนภูมเิดิมท่ีอยูในตาํแหนงน้ีจะถูกดันลงไปดานลาง) ปลอยเมาสเปนอันเสร็จ

  

1 
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กอนยายตําแหนงแผนภูม ิ

 

หลังยายตําแหนงแผนภูม ิ
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 การปรับรายละเอียดแผนภมิูในหนาแดชบอรด 

 เราสามารถปรับแตงตัวเลือกเพ่ิมเติมในการแสดงผล (จํานวนวัน, จํานวนยานพาหนะ) ในหนาแดชบอรด

ได โดยเลือกกลองตัวเลือกบริเวณดานบนของแตละแผนภมู ิ

 

 การดูคาโดยละเอียดในแผนภูมิ 

 เราสามารถดูคาโดยละเอียดในแผนภูมิได โดยการนําเมาสไปวางไวเหนือขอมูลท่ีเราตองการจะดูในแตละ

แผนภูมิ โปรแกรมจะแสดงคาโดยละเอียดข้ึนมาดานบน โดยมีตัวอยาง ดังน้ี 

   

 การเขาหนาตั้งคาแดชบอรดแบบเรงดวน 

 เราสามารถเขาหนาตั้งคาแดชบอรดได โดยกด “ตั้งคาแดชบอรด” ทางดานขวาบนของหนาแดชบอรด

   

จํานวนวัน 

จํานวนรถ 
จํานวนวัน 

จํานวนรถ จํานวนวัน 

ขอมูลโดยละเอียด 

ขอมูลโดยละเอียด 

กดปุมน้ี 
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 ติดตามยานพาหนะ 

 ติดตามยานพาหนะ คือ หนาสําหรับเฝาดู สถานะของยานพาหนะ ณ เวลาปจจุบัน โดยสามารถแสดง

ของมูลตางๆได เชน ตําแหนงของยานพาหนะ, ความเร็ว, จํานวนเช้ือเพลิงคงเหลือ เปนตน 

 

รูปที่ 9. หนาติดตามยานพาหนะ 

 สวนประกอบ 

1. ชองคนหา สามารถคนหายานพาหนะไดจาก ทะเบียนรถ ช่ือคนขับ และรุนของยานพาหนะ 

2. กลุมของยานพาหนะ แสดงกลุมของยานพาหนะ ตามท่ีผูใชไดแบงไว 

3. รายการยานพาหนะ จะแสดงสถานะของยานพาหนะท้ังหมด เชน เช้ือเพลิง, ความเร็ว 

4. แผนท่ี แสดงสถานะและตําแหนงของยานพาหนะ บนแผนท่ี 

5. ขอมูลยานพาหนะ แสดงขอมูลโดยละเอียดของยานพาหนะท่ีเลือก 

3 

1 

2 
4 

5 
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 การติดตามยานพาหนะ 

 เราสามารถเริ่มติดตามยานพาหนะไดหลายวิธี โดยมีวิธีการดังน้ี 

 เลือกจากชองคนหา 

 วิธีการน้ีจะเปนการเริ่มติดตามยานพาหนะ โดยการคนหาช่ือของยานพาหนะ จากชองคนหา โดยมี

วิธีการดังน้ี 

1. พิมพขอมูลของรถในชองคนหา โดยจะใสเปน ทะเบียนรถ ยี่หอรถ รุนของรถ หรือช่ือคนขับก็ได (ในตัวอยาง 

คนหาจากรุนของรถ โดยพิมพ “f”) 

 

  

ชองคนหา 
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2. หลังจากน้ัน ใหคลิก ท่ีช่ือรถท่ีตองการจะตดิตาม 

 

3. โปรแกรมจะทําการเลื่อนแผนท่ี ใหรถแสดงอยูตรงกลางหนาตาง และหนาตางขอมูลยานพาหนะ ก็จะแสดง

ขอมูลของรถคันน้ี (รถท่ีถูกเลือก จะมีลูกศรสีเขียวอยูดานบน) 
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 เลือกจากแถบรายการยานพาหนะ 

 วิธีการน้ีเปนการเลือกรถท่ีตองการจะติดตามจากรายการยานพาหนะท้ังหมด โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. เลือกกลุมของยานพาหนะ (โดยในตัวอยางน้ีเลือกกลุม “ยานพาหนะท้ังหมด” ซึ่งจะเปนการโชวยานพาหนะ

ท้ังหมด) 

 

2. หลังจากน้ันเลือกรถท่ีตองการจะตดิตาม จากรายการยานพาหนะ (รถท่ีถูกเลือก จะมีลูกศรสีเขียวอยูดานบน) 
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 เลือกจากแผนท่ี 

 วิธีการน้ีจะเปนการเลือกรถโดยตรงจากแผนท่ี โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. เลื่อนแผนท่ี1

2 เพ่ือหารถท่ีตองการจะติดตาม หรือดูขอมูล หลังจากน้ันคลิกท่ีตัวรถจะเปนการเลือกรถคันน้ัน 

 

2. หนาตางขอมูลยานพาหนะ ก็จะแสดงขอมูลของรถคันน้ี (รถท่ีถูกเลอืก จะมีลูกศรสีเขียวอยูดานบน) 

  

2 วิธกีารใชงานแผนที่สามารถดูไดจากหวัขอ 2.3.3 
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 การใชงานแผนท่ีในหนาติดตามยานพาหนะ 

 ในหัวขอน้ีจะพูดถึงรายละเอียดของแผนท่ี และการใชงานแผนท่ี ในหนาติดตามยานพาหนะ 

 สวนประกอบของแผนท่ี 

 

1. Bounds คือ การแสดงผลรถท้ังหมด โดยจะทําการยอแผนท่ีเพ่ือใหเห็นรถท้ังหมดในหนาจอเดียว 

2. Focus คือ ใหแผนท่ีเลื่อนตามยานพาหนะท่ีสนใจ ใชสําหรับยานพาหนะท่ีกําลังเคลื่อนท่ี 

3. POI คือ จุดท่ีสนใจ 

4. Area คือ พ้ืนท่ีท่ีสนใจ 

5. Map คือ แสดงผลแผนท่ีดวยภาพจําลอง 

6. Satellite คือ แสดงผลแผนท่ีดวยภาพถายดาวเทียม 

7. Navigation Bar คือ แถบเครื่องมือสําหรบัเลื่อนและยอ ขยายแผนท่ี 

  

1 

2 
3 

4 
5 6 

7 
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Bounds 

 Bounds คือ การแสดงผลยานพาหนะท้ังหมด โดยเมื่อคลิกเลือก Bounds โปรแกรมจะทําการยอแผนท่ี 

จนสามารถเห็นรถท้ังหมดในหนาจอเดียวได 

 

กอนเลือก Bounds 

 

หลังเลือก Bounds  
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Focus 

 Focus คือ การติดตามเปาหมาย โดยเมื่อเลือกยานพาหนะและกด “Focus” แลว แผนท่ีจะทําการ

เลื่อนตามยานพาหนะโดยอัตโนมตัิ 

 

 

 จากรูป จะเห็นไดวา แผนท่ีเลื่อนตามรถท่ีเลือก(KC-5387) 
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POI 

 POI3 คือ จุดท่ีสนใจ โดยเมื่อกดปุม POI แผนท่ีก็จะแสดง POI ออกมา 

 

กอนเลือก POI 

 

หลังเลือก POI  

3 สามารถดูการกําหนด POI ไดจากหวัขอ 2.6.2 

POI 

POI 

 

                                                 



 21 

Area 

 Area4 คือ พ้ืนท่ีท่ีสนใจ โดยเมื่อกดปุม Area แผนท่ีก็จะแสดง Area ออกมา 

 

กอนเลือก Area 

 

หลังเลือก Area  

4 สามารถดูการกําหนด Area ไดจากหัวขอ 2.6.1 

Area 
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Map และ Satellite 

 Map คือ การใหแผนท่ีแสดงผลดวยภาพแผนท่ีจําลอง สวน Satellite คือ การใหแผนท่ีแสดงผลดวย

ภาพถายดาวเทียม โดยเราสามารถเปลี่ยนการแสดงผลแผนท่ีไดโดยกดปุม “Map” หรือ “Satellite” 

 

การแสดงผลแผนที่แบบ Map 

 

การแสดงผลแผนที่แบบ Satellite  
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Navigation Bar 

 Navigation Bar คือ เครื่องมือสําหรับการเลื่อน และยอ ขยายแผนท่ี ซึ่งมีลักษณะ และมสีวนประกอบ

ดังน้ี 

 

Navigation Bar 

1. ปุมลูกศร ใชสําหรับเลื่อนแผนท่ี โดยเมื่อกดปุมลูกศรทางทิศไหน แผนท่ีก็จะเลื่อนไปในทางทิศน้ัน 

2. แถบยอขยาย ใชสําหรับยอหรือขยายแผนท่ี โดยสามารถยอขยายได 2 วิธี คือ 

2.1. กดปุม “+” เพ่ือ ขยายแผนท่ี และกดปุม “-” เพ่ือยอแผนท่ี 

2.2. เลื่อนแถบบาร เพ่ือใหไดขนาดแผนท่ีท่ีตองการ 

การเลื่อนและยอขยายแผนท่ีโดยใชเมาส 

 นอกจากจะสามารถเลื่อยและยอขยายแผนท่ีโดยใช Navigation Bar ไดแลว เรายังสามารถใชเมาสได

ดวย โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การเลื่อนแผนท่ี 

1.1. คลิกท่ีแผนท่ี (รูปเมาส จะเปลี่ยนจากรูป แบบมือ ไปเปนกํามือ) 

1.2. จากน้ันใหเลื่อนเมาสไปในทิศทางท่ีตองการ 

2. การยอขยายแผนท่ี 

2.1. ขยายแผนท่ีโดย หมุนลูกกลิ้งเมาส (scroll wheel) ไปขางหนา 

2.2. ยอแผนท่ีโดย หมุนลูกกลิ้งเมาส (scroll wheel) ไปขางหลัง  

ปุมลูกศร 

แถบยอขยาย 
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 ขอมูลยานพาหนะ 

 ขอมูลยานพาหนะ คือ แถบแสดงขอมูลของยานพาหนะท่ีเลือก โดยมีหนาตาและรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

ตัวอยางขอมูลยานพาหนะ 

 สวนประกอบ 

1. ยานพาหนะ 

1.1. รูปยานพาหนะ แสดงรูปยานพาหนะ 

1.2. แกไขยานพาหนะ4

5 สําหรับเขาไปแกไขขอมูลของยานพาหนะ 

2. ขอมลูยานพาหนะ 

2.1. ทะเบียนยานพาหนะ 

2.2. View History6 สําหรับเขาไปดูประวัติยอนหลังของรถคันน้ี 

2.3. ย่ีหอ/รุน แสดงรุน/ยีห่อของยานพาหนะ 

2.4. เร่ิมติดเคร่ือง แสดงเวลาเริ่มตดิเครื่องยนต และระยะเวลาท่ีติดเครื่องยนต 

2.5. อัพเดตขอมูล แสดงเวลาท่ีอุปกรณติดตามสงขอมูลมาลาสุด และระยะเวลาท่ีขาดการติดตอ 

2.6. สถานท่ี แสดงสถานท่ีของยานพาหนะ ณ ปจจุบัน  

5 รายละเอยีดการแกไขยานพาหนะ อยูในหัวขอ 2.7.5.4 

6 รายละเอยีดอยูในหัวขอ 2.4 

1 

2 
3 

4 
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3. ขอมูลปจจบัุน 

3.1. Fuel แสดงจํานวนเช้ือเพลิงคงเหลืออยู ณ ปจจุบัน 

3.2. Speed แสดงความเร็วของยานพาหนะ ณ ปจจุบัน 

3.3. Alert แสดงสถานะผิดปกติ เชน สัญญาณขาดหาย หรือมีการถอดปลั๊กของอุปกรณ 

4. ขอมูลพนักงาน 

4.1. รูปพนักงาน แสดงรูปพนักงาน 

4.2. แกไขพนักงาน6

7 สําหรับเขาไปแกไขขอมูลพนักงาน 

4.3. ชื่อพนักงาน แสดงช่ือพนักงาน 

4.4. กลุมพนกังาน แสดงช่ือกลุมท่ีพนักงานสังกัดอยู 

4.5. โทรศัพท แสดงหมายเลขโทรศัพทของพนักงาน 

4.6. ใบขับขี่หมดอายุ แสดงวันหมดอายุของใบขับข่ี 

 การแสดงและซอนขอมูลยานพาหนะ 

 เราสามารถแสดงขอมูลยานพาหนะได โดยคลิกท่ีปุมสามเหลี่ยม บริเวณดานลางซายของจอ กลองจะถูก

เลื่อนข้ึนมา ในทํานองเดียวกัน เมื่อตองการซอนก็ใหคลิกท่ีปุมเดียวกัน กลองจะเลื่อนลงไปซอนดานลาง

 

  

7 รายละเอยีดอยูในหัวขอ 2.7.4.2 

กดปุมน้ี 
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 สีของยานพาหนะในหนาติดตามยานพาหนะ 

 สีของยานพาหนะ มี 4 สี ซึ่งจะแสดงถึงสถานะตางๆของยานพาหนะ โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

    

รูปแสดงสีของยานพาหนะ 

สีเทา หมายถึง ยานพาหนะจอดอยู และดับเครื่อง 

สีเขียว หมายถึง ยานพาหนะกําลงัเคลื่อนท่ีอยู 

สีเหลอืง หมายถึง ยานพาหนะจอดอยู และติดเครื่องท้ิงไว 

สีแดง หมายถึง เกิดความผิดปกตกัิบยานพาหนะ ซึ่งเกิดจากสาเหตตุอไปน้ี 

1. สัญญาณ GPS ขาดหายไป 

2. อุปกรณตดิตาม ถูกถอดออก 

3. ไมอัพเดตขอมูลเกิน 10 นาที 
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 ประวัติการเดินทาง 

 ประวัติการเดินทาง คือ หนาแสดงประวัติการเดินทางของยานพาหนะ โดยสามารถแสดงเสนทางท่ีใช 

ความเร็ว และปริมาณเช้ือเพลิงตลอดเสนทางได และยังสามารถดูความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนได เชน ขับเร็วเกินกําหนด 

หรือสัญญาณดาวเทียมขาดหาย 

 

หนาประวัติการเดินทาง 

 สวนประกอบ 

1. ตัวเลือกชวงเวลา ใชสําหรับเลือกชวงเวลาท่ีตองการแสดงประวัติการเดินทาง 

2. กลุมของยานพาหนะ แสดงกลุมของยานพาหนะ ตามท่ีผูใชไดแบงไว 

3. รายการยานพาหนะ แสดงยานพาหนะ ใชสําหรับเลือกยานพาหนะท่ีตองการดูประวัติการเดินทาง 

4. ขับเร็วเกินกําหนด ใชสําหรับแสดงชวงท่ีมีการขับเร็วเกินกําหนดบนแผนท่ี 

5. สัญญาณดาวเทียมขาดหาย ใชสําหรับแสดงชวงท่ีสัญญาณดาวเทียมขาดหายบนแผนท่ี 

6. มีการถอดอุปกรณติดตาม ใชสําหรับแสดงชวงท่ีมีการถอดอุปกรณตดิตามบนแผนท่ี 

  

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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 การเขาดูประวัติการเดินทาง 

 เราสามารถดูประวัติการเดินทางของยานพาหนะไดโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. เลือกยานพาหนะท่ีตองการดูประวัติการเดินทางจาก “รายการยานพาหนะ” 

 

2. เลือกชวงเวลาท่ีตองการดูประวัติการเดินทางจาก “ตัวเลือกชวงเวลา” 

 
3. เมื่อคลิกท่ี “ชองวันเวลา” จะมีปฏิทินปรากฏข้ึนมาเพ่ือใหเลือก วันเวลา 

 

  

วันเวลาเริ่มตน วันเวลาสิ้นสุด 
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3.1. ถาตองการใชวันเวลาปจจุบัน ใหดบัเบิลคลิกท่ีเครื่องหมาย  ทางดานมุมบนซายของปฏิทิน 

3.2. สามารถเปลีย่นปและเดือนได โดยคลิกท่ีช่ือปและเดือน บริเวณดานบนของปฏิทิน 

 

3.3. หลังจากเลือกปและเดือนเสร็จแลว สามารถเลือกวันท่ีไดโดยการคลกิบนวันท่ีท่ีตองการ 

3.4. หลังจากน้ันใหเลือกเวลาท่ีตองการ (เมื่อคลิกท่ีเวลา ปฏิทินจะปดตัวลงเองโดยอัตโนมัต)ิ 

  

3.4.1. ถาตองการเลือกเวลาโดยละเอียด สามารถทําไดโดยการไปแกไขเวลาใน “ชองวันเวลา” 

 

4. หลังจากเลือกยานพาหนะและชวงเวลาเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหคลิก “ยืนยัน” ใน “ตัวเลือกชวงเวลา” หลังจาก

น้ัน “หนาแสดงรายละเอียดประวัติการเดินทาง” จะปรากฏข้ึนมา 

  

สามารถแกไขได 

 



 30 

 หนาแสดงรายละเอียดประวัติการเดินทาง 

 หนาน้ีจะเปนหนาจอท่ีจะแสดงเมื่อมีการเรียกดูประวัติการเดินทาง โดยจะแสดงรายละเอียดตางๆ เชน 

เสนทางท่ีใช ระยะทางรวม เวลารวม ความเร็วสูงสุด จํานวนครั้งและเวลาท่ีขับเร็วเกินกําหนด ความเร็วและ

เช้ือเพลิงในแตละชวงเวลา เปนตน 

 

หนาแสดงรายละเอยีดประวัติการเดินทาง 

 สวนประกอบ 

1. ตัวเลือกชวงเวลา ใชสําหรับเลือกชวงเวลาท่ีตองการแสดงประวัติการเดินทาง 

2. สรุปขอมลูการเดินทาง แสดงขอมลูโดยสรุป เชน ระยะทางรวม เวลารวม 

3. ขอมูลการเดินทาง แสดงขอมูลชวงของการเดินทางแยกตามรอบการติดเครื่อง/ดับเครื่อง 

4. กราฟแสดงความเร็วและเชื้อเพลิง แสดงความเร็วท่ีใช และเช้ือเพลงิ ณ ขณะน้ัน 

5. เสนทางการเดินทาง แสดงเสนทางท่ีใชในแผนท่ี 

6. ตัวเลือกความผิดปกติ เลือกเพ่ือแสดงความผิดปกติในแผนท่ี 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 



 31 

 รายละเอียดสรปุขอมูลการเดินทาง 

 เปนกลองขอความแสดงขอมูลโดยรวมคราวๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

กลองสรุปขอมูลการเดินทาง 

1. ระยะทางรวม แสดงระยะทางรวมในชวงเวลาท่ีเลือกมา 

2. ใชเวลาท้ังหมด แสดงเวลาท่ีใชในการเดินทางท้ังหมด (คิดจากการตดิเครื่องยนต) 

3. ความเร็วเกินกําหนด7

8 แสดงจํานวนครั้ง และระยะเวลารวมเมื่อใชความเร็วเกินกําหนด 

4. ความเร็วสูงสุด แสดงความเร็วสูงสุดท่ีใชในชวงเวลาท่ีเลือก 

5. เวลาจอดรถ แสดงเวลาท่ียานพาหนะจอด และดับเครื่องยนต 

6. จอดรถหยุดนิ่ง แสดงเวลาท่ียานพาหนะจอด(ไมเคลื่อนท่ี) แตไมไดดับเครื่องยนต 

  

8 สามารถต้ังคาความเร็วเกินกําหนดไดในหนาต้ังคา หัวขอต้ังคายานพาหนะ 

กลับไปเลือกยานพาหนะใหม 

ทะเบียน และช่ือคนขับ 
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 การดูเสนทางเดินรถ 

 เราสามารถดูเสนทางเดินรถในชวงเวลาท่ีเลือกไดโดยตรงจากแผนท่ี โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 

1. เสนทาง แสดงดวยเสนทึบสเีขียว 

2. จุดเร่ิมตน แสดงดวยรูป  

3. จุดสิ้นสุด แสดงดวยรูป  

 นอกจากน้ีเรายังสามารถดูเสนทางเดินรถแยกเปน Trip ได โดยเลือก Trip ท่ีตองการจาก “Trip การ

เดินทาง” เสนทางของ Trip ในแผนท่ี จะถูกแสดงดวยสีฟาตามรูปดานลาง 

  

จุดเริม่ตน 

จุดสิ้นสุด 
เสนทาง 

เสนทาง Trip 

จุดเริม่ตน Trip 

จุดสิ้นสุด Trip 
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 การแสดงความผดิปกติในเสนทาง 

 เราสามารถแสดงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในเสนทางได โดยเลือกจาก “ตัวเลือกความผิดปกติ”8

9 บริเวณ

ดานบนของแผนท่ี 

 

 เมื่อเลือกความผิดปกติท่ีตองการใหแสดง ในเสนทางจะแสดงชวงท่ีเกิดความผิดปกติดวยสีแดง โดยในรูป

ตัวอยางดานลางเปนความผิดปกติท่ีเกิดจากการใชความเร็วเกินกําหนด 

 

  

9 ตัวเลือกความผิดปกติ คือ รายการที่ 6 ในหัวขอ 2.4.3.1 

ความเร็วเกินกําหนด 

ไมสามารถระบุตําแหนงได 

อุปกรณถูกถอดออก 

ชวงท่ีใชความเร็วเกินกําหนด ชวงท่ีใชความเร็วเกินกําหนด ชวงท่ีใชความเร็วเกินกําหนด 
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 การใชงานกราฟแสดงความเร็วและเช้ือเพลิง 

 นอกเหนือจากการแสดงปริมาณเช้ือเพลิงและความเร็วแลว กราฟยังมีฟงกช่ันเสริมอ่ืนๆอีก ดังน้ี 

แสดงชวงท่ีใชความเร็วเกินกําหนด โดยชวงท่ีใชความเร็วเกินกําหนด กราฟความเร็วจะถูกแทนท่ีดวยเสนสีแดง 

 

แสดงตําแหนงของยานพาหนะในแผนท่ี เมื่อมีการช้ีเมาสในกราฟ บนแผนท่ีจะมีหมุดแสดงตําแหนงของ

ยานพาหนะ 

 

  

ความเร็วเกินกําหนด 

ตําแหนง ณ ขณะน้ัน 
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ขยายกราฟ เมื่อตองการดูรายละเอียด เราสามารขยายกราฟได ดวยข้ันตอนดังน้ี 

1. คลิกชวงท่ีตองการขยายบนกราฟ 

 

2. ลากเมาสครอบคลุมชวงท่ีตองการขยาย 

 

3. ปลอยเมาส กราฟจะขยายเรียบรอย 

 

4. หากตองการยกเลิกการขยายกราฟ สามารถทําไดโดยคลิก“ยกเลิกการเลือก” ตรงมุมบนขวาของกราฟ 

 

กราฟจะกลับมาเปนขนาดเดมิ (ชวงเวลาท่ีแรกในตอนแรก) 
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 รายงาน 

 รายงาน คือ หนาสําหรับสรางรายงานตางๆ โดยสามารถสรางรายงานไดท้ังหมด ดังน้ี 

หมวดขอมูลท่ัวไป 

• รายงานขอมูลยานพาหนะ • รายงานขอมูลพนักงานขับรถ 

• รายงานการบํารุงรักษา  

หมวดขอมูลการใชยานพาหนะ 

• รายงานการใชยานพาหนะ • รายงานแผนท่ีการใชยานพาหนะ 

• รายงานตําแหนงยานพาหนะ • รายงานการเขาถึงพ้ืนท่ี 

• รายงานการเขาถึงจุดท่ีสนใจ • รายงานการเขาถึงเสนทาง 

• รายงานการเติมเช้ือเพลิง • รายงานเช้ือเพลิงผดิปกต ิ

หมวดพฤติกรรมการใชยานพาหนะ 

• รายงานจอดยานพาหนะตดิเครื่อง • รายงานความเร็วเกินกําหนด 

• รายงานใชยานพาหนะเกินเวลาท่ี

กําหนด 

• รายงานใชยานพาหนะนอกเวลางาน 

 

 การสรางรายงาน 

 เมื่อเขามายังหนารายงานแลว เราสามารถเลือกรายงานท่ีตองการจะสรางไดจาก แถบเมนูท่ีอยูทางดาน

ซายมือ เมื่อเลือกเรียบรอยแลว สามารถดูรายละเอียดของแตละรายงานไดในหัวขอยอยของแตละรายงาน 

 

เมนูรายงาน 
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 หมวดขอมูลท่ัวไป 

 รายงานขอมูลยานพาหนะ 

 แสดงขอมูลของยานพาหนะ ไดแก ทะเบียน ช่ือยานพาหนะ ประเภท ยี่หอ/รุน สี เช้ือเพลิง ความเร็ว

สูงสุด และผูดูแล 

 เราสามารถเลือกยานพาหนะท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือสรางรายงาน 

 

 

รายงานขอมูลยานพาหนะ 
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 รายงานขอมูลพนักงานขับรถ 

 แสดงขอมูลพนักงานขับรถ ไดแก ช่ือพนักงานขับรถ รูปประจําตัว อายุ เลขท่ีใบขับข่ีและวันหมดอายุ 

หมายเลขตดิตอ 

 เราสามารถเลือกพนักงานขับรถท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือสรางรายงาน 

 

 

รายงานขอมูลพนกังานขับรถ 
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 รายงานการบํารุงรักษา 

 แสดงขอมูลการบํารุงรักษารักษายานพาหนะ ไดแก ทะเบียน ช่ือยานพาหนะ ยี่หอ/รุน วันท่ีบํารุงรักษา

ลาสุด และระยะทางรวมนับจากวันท่ีบํารุงรักษาครั้งลาสุดจนถึงปจจุบัน 

 เราสามารถเลือกยานพาหนะท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือสรางรายงาน 

 

 

รายงานการบาํรุงรักษายานพาหนะ 
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 หมวดขอมูลการใชยานพาหนะ 

 รายงานการใชยานพาหนะ 

 แสดงขอมูลการใชยานพาหนะ ไดแก ช่ือยานพาหนะ พนักงานขับรถ และขอมูลทริปในชวงเวลาท่ีเลือก 

เชน เวลาและสถานท่ีเริ่มตน-สิ้นสุด ระยะเวลารวม ระยะทางรวม ความเร็วเฉลี่ย 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและยานพาหนะท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือ

สรางรายงาน 

 

 

รายงานการใชยานพาหนะ  

เลือกชวงเวลา 
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 รายงานแผนท่ีการใชยานพาหนะ 

 แสดงขอมูลการใชยานพาหนะ โดยจะเนนการแสดงเสนทาง และขอมูลการเดินทางโดยสรุป 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและยานพาหนะ (เลือกดไูดครั้งละหน่ึงคนั) ท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสรจ็

แลวคลิก “ดรูายงาน” เพ่ือสรางรายงาน 

 

 

รายงานแผนที่การใชงาน  
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 รายงานตําแหนงยานพาหนะ 

 แสดงขอมูลตําแหนง ณ ปจจุบัน ของยานพาหนะแตละคันท่ีเลือก 

 เราสามารถเลือกยานพาหนะท่ีตองการจะดไูด เมื่อเลือกเสร็จแลวคลกิ “ดูรายงาน” เพ่ือสรางรายงาน 

 

 

รายงานตําแหนงยานพาหนะ 
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 รายงานการเขาถึงพ้ืนท่ี 

 แสดงขอมูลการเขาถึงพ้ืนท่ี9

10 (Area) ท่ีไดกําหนดไว โดยจะแสดงวันเวลาเขา-ออกพ้ืนท่ีของยานพาหนะ

แตละคันท่ีไดเลือกไว 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและยานพาหนะท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือ

สรางรายงาน 

 

 

รายงานการเขาถึงพื้นที ่  

10 สามารถเขาไปดูการต้ังคาพื้นที่ไดจากหวัขอ 2.6.1 

 

                                                 



 44 

 รายงานการเขาถึงจุดท่ีสนใจ 

 แสดงขอมูลการเขาถึงจุดท่ีสนใจ 10

11 (POI) ท่ีกําหนดไว โดยจะแสดงวันเวลาเขา-ออกจุดท่ีสนใจของ

ยานพาหนะแตละคันท่ีไดเลือกไว 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและยานพาหนะท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือ

สรางรายงาน 

 

 

รายงานการเขาถึงจุดที่สนใจ 

  

11 สามารถเขาไปดูการต้ังคาจุดที่สนใจไดจากหวัขอ 2.6.2 
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 รายงานการเขาถึงเสนทาง 

 แสดงขอมูลเขาถึงเสนทาง 11

12 (Route) ท่ีไดกําหนดไว โดยจะแสดงวันเวลาเขา-ออกเสนทางของ

ยานพาหนะแตละคันท่ีไดเลือกไว 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและยานพาหนะท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือ

สรางรายงาน 

 

 

รายงานการเขาถึงเสนทาง 

  

12 สามารถเขาไปดูการต้ังคาเสนทางไดจากหัวขอ 2.6.3 
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 รายงานการเติมเช้ือเพลิง 

 แสดงขอมูลการเติมเช้ือเพลิง โดยจะแสดงวันเวลาท่ีเติมเช้ือเพลิง ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีเติม ปริมาณ

เช้ือเพลิงกอนและหลังเติม 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและยานพาหนะท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือ

สรางรายงาน 

 

 

รายงานการเติมเชื้อเพลง  
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 รายงานเช้ือเพลิงผดิปกต ิ

 แสดงขอมูลเช้ือเพลิงท่ีผิดปกติ 1213 โดยจะแสดงวันเวลาท่ีเกิดความผิดปกติข้ึน ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีหายไป 

ปริมาณเช้ือเพลิงกอนและหลังเกิดความผิดปกติ 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและยานพาหนะท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือ

สรางรายงาน 

 

 

รายงานเชื้อเพลิงผิดปกติ 

  

13 เชื้อเพลิงผิดปกติ คิดจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ตางกันเกิน 10% ในชวง 5 นาทีตอเนื่อง 
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 หมวดพฤติกรรมการใชยานพาหนะ 

 รายงานจอดยานพาหนะตดิเครื่อง 

 แสดงขอมูลการจอดยานพาหนะติดเครื่องยนต โดยจะแสดงวันและชวงเวลาท่ีจอดติดเครื่องยนต 

ระยะเวลาท่ีจอดติดเครื่องยนตในแตละครั้ง 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและพนักงานท่ีตองการจะดูได และสามารถเลือกระยะเวลาการจอดติด

เครื่องยนตท่ีสนใจได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือสรางรายงาน 

 

 

รายงานจอดยานพาหนะติดเคร่ือง  

ปรับเวลาจอดตดิเครื่องยนต 
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 รายงานความเร็วเกินกําหนด 

 แสดงขอมูลการใชความเร็วเกินกําหนด13

14 โดยจะแสดงวัน ชวงเวลา ระยะเวลา ระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย

และความเร็วสูงสุดในชวงท่ีใชความเร็วเกินกําหนด 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและพนักงานท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือสราง

รายงาน 

 

 

รายงานความเร็วเกินกําหนด  

14 วิธกีารต้ังคาความเร็วสูงสุดของยานพาหนะแตละคัน ดูไดจากหัวขอ 2.7.5.4 
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 รายงานใชยานพาหนะเกินเวลาท่ีกําหนด 

 แสดงขอมูลการใชยานพาหนะตอเน่ืองกันเกินเวลาท่ีกําหนด โดยจะแสดงวันเวลา ระยะเวลาและ

ระยะทาง ท่ีใชยานพาหนะตอเน่ืองกันเกินเวลาท่ีกําหนด 

 เราสามารถเลือกชวงเวลาและพนักงานท่ีตองการจะดูได และสามารถเลือกระยะเวลาการใชยานพาหนะ

ตอเน่ืองกันได (4 หรือ 8 ช่ัวโมง) เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือสรางรายงาน 

 

 

รายงานใชยานพาหนะเกินเวลาทีก่ําหนด  

ปรับเวลาการใชยานพาหนะตอเน่ืองกันเกินกําหมด 
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 รายงานใชยานพาหนะนอกเวลางาน 

 แสดงขอมูลการใชงานยานพาหนะนอกเวลางาน 14

15 โดยจะแสดง วันเวลา ระยะเวลาและระยะทาง

ท้ังหมดท่ีใช 

 ราสามารถเลือกชวงเวลาและพนักงานท่ีตองการจะดูได เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิก “ดูรายงาน” เพ่ือสราง

รายงาน 

 

 

รายงานใชยานพาหนะนอกเวลางาน  

15 วิธกีารต้ังคาเวลาทํางาน ดูไดจากหัวขอ 2.7.4.1 กลุมผูขับขีย่านพาหนะ 
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 ตั้งคาแผนท่ี 

 ตั้งคาแผนท่ี คือ หนาสําหรับจัดการเก่ียวกับบริเวณท่ีสนใจ ไดแก พ้ืนท่ี(Area) จุดท่ีสนใจ(POI) และ

เสนทาง(Route) 

 

 เราสามารถตั้งคาบริเวณท่ีสนใจไดจาก “เมนูตั้งคาบริเวณท่ีสนใจ” ทางดานซายมือ สวนรายละเอียดของ

แตละหัวขอจะอธิบายในหัวขอถัดไป 

  

เมนูตั้งคาบรเิวณท่ีสนใจ 
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 พ้ืนท่ี (Area) 

 พ้ืนท่ี คือ บริเวณท่ีสนใจ (สามารถกําหนดเปนรูปรางอะไรก็ได) ใชสําหรับเฝาดูกิจกรรมตางๆของ

ยานพาหนะ เชน การเขา-ออก พ้ืนท่ี 

 

  

พ้ืนท่ี (Area) 

 

พ้ืนท่ี (Area) 
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 ประเภทพ้ืนท่ี 

 ประเภทพ้ืนท่ี คือ กลุมของพ้ืนท่ี ใชสําหรับจดัแบงหมวดหมูพ้ืนท่ี 

 

การสรางประเภทพ้ืนท่ีข้ึนมาใหม 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาประเภทพ้ืนท่ี เลือก “สรางใหม” ตรงมมุบนดานขวา 

 

2. ตั่งช่ือประเภทพ้ืนท่ี (ในตัวอยางตั้งเปน “สถานีบริการนํ้ามัน”) 

 

  

ประเภทพ้ืนท่ี 

พิมพช่ือประเภทท่ีตองการ 
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3. เมื่อพิมพช่ือเสรจ็แลว คลิก “สราง” 

 

4. ประเภทพ้ืนท่ีท่ีเราสรางใหมจําถูกเพ่ิมเขามาในหนา “ประเภทพ้ืนท่ี” 

 

การแกไขประเภทพ้ืนท่ี 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาประเภทพ้ืนท่ี เลือก “แกไข” ดานหลังประเภทพ้ืนท่ี ท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยาง

ตองการแกไข “Parking”) 

 

2. ลบช่ือประเภทพ้ืนท่ีอันเกา แลวพิมพช่ือใหมเขาไปแทน (ในตัวอยางแทน “Parking” ดวย “ท่ีจอดรถ”) 

  

ประเภทท่ีเพ่ิมเขามาใหม 

เปลี่ยนจาก “Parking” เปน “ท่ีจอดรถ” 
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3. เมื่อแกไขช่ือเสร็จแลว คลิก “บันทึก” 

 

4. ช่ือประเภทพ้ืนท่ีเดมิจะถูกเปลี่ยนเปนช่ือใหม 

 

การลบประเภทพ้ืนท่ี 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาประเภทพ้ืนท่ี เลือก “ลบ” ดานหลังประเภทพ้ืนท่ี ท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางตองการ

ลบ “Unassign”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” ประเภทพ้ืนท่ีจะหายไป 

  

เปลี่ยนจาก “Parking” เปน “ท่ีจอดรถ” 
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 พ้ืนท่ี 

 

การสรางพ้ืนท่ีใหม 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาพ้ืนท่ี เลือก “สรางใหม” ตรงมมุบนดานขวา 

 

  

พ้ืนท่ี 
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2. เลือกประเภทพ้ืนท่ี (ในตัวอยางเลอืกเปน“สถานีบริการนํ้ามัน”) 

 

3. ตั้งช่ือพ้ืนท่ี (ในตัวอยางตั้งเปน “บางจาก”) 

 

4. เลือกบริเวณท่ีตองการจากแผนท่ีทางดานขวา (คลิกบนแผนท่ีอยางนอย 3 จุด) 

4.1. จุดแรก 

 

ตั้งช่ือพ้ืนท่ี 

จุดแรก 
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4.2. จุดท่ีสอง 

 

4.3. จุดท่ีสาม (เมื่อครบ 3 จุด จะกลายเปนพ้ืนท่ีโดยอัตโนมตั)ิ 

 

5. ปรับแตงพ้ืนท่ี โดยลากจุดสีขาวตรงขอบของพ้ืนท่ี 

 

จุดท่ีสอง 

จุดท่ีสาม 
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6. หลังจากปรับแตงเสร็จ จะไดพ้ืนท่ีท่ีตองการ 

 

7. คลิก “สราง” จะไดพ้ืนท่ีท่ีตองการ 

 

8. ในหนาพ้ืนท่ี จะปรากฏพ้ืนท่ีใหมท่ีสรางข้ึนมา 

  

พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีใหม 

พ้ืนท่ีใหม 
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การแกไขพ้ืนท่ี 

1. หลังจากเขามาในหนาพ้ืนท่ี เลือก “แกไข” ดานหลังพ้ืนท่ีท่ีตองการแกไข (ในตัวอยางตองการแกไข “บาง

จาก”) 

 

2. เมื่อเขามาสูหนาถัดไป สามารถแกไข ประเภทพ้ืนท่ี ช่ือ และพ้ืนท่ีในแผนท่ีได ดวยวิธีการเชนเดียวกับการ

สรางพ้ืนท่ีใหมในหัวขอ การสรางพ้ืนท่ีใหม (ในตัวอยางจะทําการแกไขช่ือและพ้ืนท่ี) 

 

3. เลือก “บันทึก” จะเปนการยืนยันการแกไข 

  

เปลี่ยนช่ือเปน ปตท 

แกไขพ้ืนท่ี 
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การดูรายรายละเอียดพ้ืนท่ี 

1. จากหนาพ้ืนท่ี เลือก “รายละเอียด” ดานหลังพ้ืนท่ีท่ีตองการจะดู (ในตัวอยางดูรายละเอียดของ “ปตท”) 

 

2. จะปรากฏหนาตางใหมข้ึนมา แสดง ประเภทพ้ืนท่ี ช่ือ และพ้ืนท่ีในแผนท่ี 

 

3. ถาหากตองการจะแกไข ก็สามารถเลือก “แกไข” ได 
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การลบพ้ืนท่ี 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาพ้ืนท่ี เลือก “ลบ” ดานหลังพ้ืนท่ี ท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางตองการลบ “ปตท”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” พ้ืนท่ีจะหายไป 
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 จุดท่ีสนใจ (POI) 

 จุดท่ีสนใจ คือ บริเวณท่ีสนใจ (มีรูปรางเปนพ้ืนท่ีวงกลม) ทําหนาท่ีเหมือนพ้ืนท่ีในหัวขอ 2.6.1 แตจะ

ตางกันตรงท่ี จุดสนใจจะเนนพ้ืนท่ีเล็กๆ และระบบจะใหความสําคัญกับจุดสนใจมากกวาพ้ืนท่ี ในกรณีท่ีมีอาณา

เขตทับซอนกัน 

 จุดสนใจ จะใชในกรณีท่ีตองการจะตรวจสอบการเขา-ออกในบริเวณท่ีเคยมีการสรางพ้ืนท่ีเอาไวแลว เชน 

ไดมีการสรางพ้ืนท่ีโรงงานเอาไวแลว และตองการจะตรวจสอบการเขา-ออกจุดขนถายสินคาของยานพาหนะก็จะ

ใชวิธีการสราง จุดท่ีสนใจ(จุดขนถายสินคา) ข้ึนมาในพ้ืนท่ีโรงงาน 

 

  

จุดท่ีสนใจ (POI) 

 

จุดท่ีสนใจ (POI) 
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 ประเภทจุดท่ีสนใจ 

 ประเภทจุดท่ีสนใจ คือ กลุมของจุดท่ีสนใจ ใชสําหรับจดัแบงหมวดหมูจุดท่ีสนใจ 

 

การสรางประเภทจุดท่ีสนใจข้ึนมาใหม 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาประเภทพ้ืนท่ี เลือก “สรางใหม” ตรงมมุบนดานขวา 

 

2. พิมพช่ือประเภทจดุท่ีสนใจ (ในตัวอยางใชช่ือ “จุดสงสินคา”) 

 

  

ประเภทจุดท่ีสนใจ 

พิมพช่ือประเภทท่ีตองการ 
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3. เมื่อพิมพช่ือเสรจ็คลิก “สราง” 

 

4. ประเภทจุดท่ีสนใจท่ีเราสรางใหมจําถูกเพ่ิมเขามาในหนา “ประเภทจุดท่ีสนใจ” 

 

การแกไขประเภทจุดท่ีสนใจ 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาประเภทพ้ืนท่ี เลือก “แกไข” ดานหลังประเภทพ้ืนท่ี ท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยาง

ตองการแกไข “Red Zone”) 

 

2. ลบช่ือประเภทจุดท่ีสนใจอันเกา แลวพิมพช่ือใหมเขาไปแทน (ในตัวอยางแทน “Red Zone” ดวย “พ้ืนท่ี

อันตราย”) 

 

  

ประเภทท่ีเพ่ิมเขามาใหม 

เปลี่ยนจาก “Red Zone” เปน “พ้ืนท่ีอันตราย” 

 



 67 

3. เมื่อแกไขช่ือเสร็จแลว คลิก “บันทึก” 

 

4. ช่ือประเภทจุดท่ีสนใจเดมิจะถูกเปลี่ยนเปนช่ือใหม 

 

การลบประเภทจุดท่ีสนใจ 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาประเภทจุดท่ีสนใจเลือก “ลบ” ดานหลังประเภทจุดท่ีสนใจท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยาง

ตองการลบ “Unassign”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” ประเภทจุดท่ีสนใจจะหายไป 

 

  

เปลี่ยนจาก “Red Zone” เปน “พ้ืนท่ีอันตราย” 
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 จุดท่ีสนใจ 

 

การสรางจุดท่ีสนใจใหม 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาจุดท่ีสนใจเลอืก “สรางใหม” ตรงมุมบนดานขวา 

 

  

จุดท่ีสนใจ 
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2. เลือกประเภทจดุท่ีสนใจ (ในตัวอยางเลือกเปน“จุดสงสินคา”) 

 

3. พิมพช่ือจุดท่ีสนใจ (ในตัวอยางตั้งช่ือเปน “สาขา1”) และใสคําอธิบาย (จะใสหรือไมใสคําอธิบายก็ได) 

 

4. เลือกสสีําหรับรัศมีของจุดท่ีสนใจ โดยคลิกท่ีกลองสี จะปรากฏเครื่องมือในการเลือกสีข้ึนมา 

  

ตั้งช่ือพ้ืนท่ี 

สีรัศม ี
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5. กําหนดขนาดของรัศมี โดยการเลือ่นแถบรัศมี (ในตัวอยางกําหนดใหมีขนาด 100 เมตร) 

 

6. เลือกตําแหนงของจุดท่ีสนใจจากแผนท่ีทางดานขวา โดยการคลิกท่ีหมุด แลวลากไปยังจุดท่ีตองการ (คา

ละติจูด ลองจิจูด จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตามตําแหนงหมุดท่ีเปลี่ยนไป) 
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7. เมื่อกําหนดทุกอยางเสร็จแลว คลกิ “สราง” 

 

8. จุดท่ีสนใจท่ีสรางข้ึนมาใหมจะปรากฏในหนาจุดท่ีสนใจ 

 

  

จุดท่ีสนใจใหม 

จุดท่ีสนใจใหม 

 



 72 

การแกไขจุดท่ีสนใจ 

1. หลังจากเขามาในหนาจุดท่ีสนใจ เลือก “แกไข” ดานหลังจุดท่ีสนใจท่ีตองการแกไข (ในตัวอยางตองการแกไข 

“สาขา1”) 

 

2. เมื่อเขามาสูหนาถัดไป สามารถแกไข ประเภทจุดท่ีสนใจ ช่ือ คําอธิบาย สี ขนาดรัศมี และตําแหนงหมุดใน

แผนท่ีได ดวยวิธีการเชนเดียวกับการสรางจุดท่ีสนใจใหมในหัวขอ การสรางจุดท่ีสนใจใหม (ในตัวอยางจะทํา

การแกไขช่ือ) 

 

3. เลือก “บันทึก” จะเปนการยืนยันการแกไข 

  

เปลี่ยนช่ือเปน สาขา2 
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การดูรายรายละเอียดจดุท่ีสนใจ 

1. จากหนาจุดท่ีสนใจ เลือก “รายละเอียด” ดานหลังจุดท่ีสนใจท่ีตองการจะดู (ในตัวอยางดูรายละเอียดของ 

“สาขา2”) 

 

2. จะปรากฏหนาตางใหมข้ึนมา แสดง ประเภทจุดท่ีสนใจ ขนาดรศัมี ช่ือ คําอธิบาย สี และตําแหนงในแผนท่ี 

 

3. ถาหากตองการจะแกไข ก็สามารถเลือก “แกไข” ได 
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การลบจดุท่ีสนใจ 

1. หลังจากเขามาท่ีหนาจุดท่ีสนใจเลอืก “ลบ” ดานหลังจุดท่ีสนใจท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางตองการลบ 

“สาขา2”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” จุดท่ีสนใจจะหายไป 
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 เสนทาง (Route) 

 เสนทาง คือ เสนทางท่ีสนใจ ใชสําหรับตรวจสอบการเขาออกเสนทางของยานพาหนะ นําไปใชในการ

ออกรายงาน เชน รายงานการเขาถึงเสนทาง  

 

 เสนทาง 

 

  

จุดท่ีสนใจ (POI) 

 

เสนทาง 
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การสรางเสนทางใหม 

1. เมื่อเขามายังหนาเสนทาง ใหเลือก “สรางใหม” ตรงมมุบนขวา 

 

2. เมื่อเขามาหนาสรางเสนทางใหม ใหกําหนดเสนทางโดยวิธีการดังตอไปน้ี 

2.1. คลิกจุดเริ่มตนเสนทางลงในแผนท่ี 

 

2.2. คลิกจุดสิ้นสดุลงในแผนท่ี 

 

  

เสนทาง 
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2.3. ถาหากตองการจะแกไขเสนทางก็ทําไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี 

2.3.1. เลื่อนเมาสไปบนเสนทาง ใหเกิดเปนจุดสีขาว 

 

2.3.2. ลากจุดไปยังถนนท่ีตองการจะใหเสนทางผาน 

 

2.3.3. จะไดเสนทางใหม ท่ีผานถนนท่ีตองการ 

  

เสนทางใหม 
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2.4. ถาหากตองการจะลบเสนทางในแผนท่ีและสรางเสนทางใหม ก็สามารถทําไดโดย เลือก “ลางแผนท่ี” 

ตรงดานมุมบนขวาของแผนท่ี 

 

3. เมื่อสรางเสนทางเสร็จแลว ใหตั้งช่ือเสนทาง บริเวณดานลางแผนท่ี (ในตัวอยางใชช่ือ “เสนทางท่ี1”) 

 

4. คลิก “สราง” จะไดเสนทางใหมเพ่ิมเขามา 

 

  

พิมพช่ือเสนทาง 

เสนทางใหม 
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การแกไขเสนทาง 

1. ในหนาเสนทาง เลือก “แกไข”หลงัเสนทางท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยางแกไข “เสนทางท่ี1”) 

 

2. เสนทางเกาจะถูกแสดงดวยพ้ืนท่ีแรเงาสีแดง 

 

3. สามารถแกไขเสนทาง และช่ือ ไดโดยใชวิธีการเชนเดียวกับการสรางเสนทางใหมในหัวขอ การสรางเสนทาง

ใหม 

 

4. เมื่อแกไขเสนทาง หรือช่ือเสรจ็แลวใหเลือก “บันทึก” เพ่ือบันทึกการแกไข 

เสนทางเกา 

เสนทางใหม 
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การดูรายละเอียดเสนทาง 

1. จากหนาเสนทาง เลือก “รายละเอียด” ดานหลังเสนทางท่ีตองการดูรายละเอียด (ในตัวอยางตองการดู

รายละเอียดของ “Route 302”) 

 

2. เมื่อเขามาหนารายละเอียด จะแสดงช่ือ และเสนทางในแผนท่ี 

 

3. หากตองการจะแกไข ใหเลือก “แกไข” 

  

 



 81 

การลบเสนทาง 

1. จากหนาเสนทาง เลือก “ลบ” ดานหลังเสนทางท่ีตองการลบ (ในตัวอยางตองการลบ “เสนทางท่ี1”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

 

3. เสนทางจะหายไปจากหนาเสนทาง 
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 ตั้งคา 

 ตั้งคา คือ หนาสําหรับตั้งคาตางๆ ในโปรแกรม ซึ่งสามารถตั้งคาไดดงัน้ี 

หมวดองคกร 

• องคกร • กลุมผูใชงาน 

• ขอมูลผูใชงาน • ผูดูแลยานพาหนะ 
 

หมวดกลองติดตามยานพาหนะ 

• กลองติดตามยานพาหนะ • วิซารดกลองติดตามยานพาหนะ 
 

หมวดผูขับขี่ยานพาหนะ 

• กลุมผูขับข่ียานพาหนะ • ผูขับข่ียานพาหนะ 
 

หมวดยานพาหนะ 

• การซอมบํารุง • กลุมยานพาหนะ 

• ประเภทยานพาหนะ • ยานพาหนะ 
 

หมวดแดชบอรด 

• แดชบอรด  

 

หมวดการแจงเตือน 

• การแจงเตือน  
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 หนาตั้งคา 

 เมื่อเขามายังหนาตั้งคา สามารถตัง้คาตางๆไดจากตัวเลือกหัวขอ ใน “เมนูตั้งคา” 

 

  

เมนูตั้งคา 
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 หมวดองคกร 

 องคกร 

 สําหรับตั้งคาขอมูลองคกร เชน ช่ือองคกร โลโก(Logo) หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยู เปนตน 

การตั้งคาขอมลูองคกร 

1. เมื่อเขามายังหนาองคกร พิมพขอมูลท่ีตองการจะเพ่ิมเติมหรือแกไข (การแกไขโลโกจะอธิบายในหัวขอ 0) 

 

2. เมื่อแกไขเสร็จแลว เลือก “บันทึกการเปลีย่นแปลง” เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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การอัพโหลดโลโกองคกร 

1. เลือก “Choose File” ในชองโลโก (ถายังไมมีโลโกจะเปนโลโก Startrax) 

 

2. จะปรากฏหนาตางข้ึนมาใหเลือกไฟลรูป (ไฟลรูป .png ขนาดไมเกิน 150x50 พิกเซล ) เลือกไฟลรูปท่ี

ตองการแลวกด “Open” 

 

3. ในชองโลโก รูปโลโกจะเปลี่ยนเปนรูปท่ีเลือก 

 

4. หลังจากน้ันเลือก “บันทึกการเปลีย่นแปลง” บริเวณดานลางของหนาตั้งคาองคกร 
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 กลุมผูใช 

 กลุมผูใช ใชสําหรับแบงกลุมผูใชงาน และกําหนดสิทธิในการเขาถึงยานพาหนะของแตละกลุม 

การสรางกลุมผูใชงานใหม 

1. เมื่อเขามายังหนา “ กลุมผูใช” เลอืก “สราง” บริเวณมุมบนขวา 

 

2. ในหนา “สรางกลุมผูใชงานใหม” พิมพช่ือกลุมผูใชงานและขอมูลกลุมผูใชงานท่ีตองการ (ในตัวอยางตั้งช่ือ

เปน “พนักงานติดตามยานพาหนะ” และ “สาขา1”) 

 

2.1. กําหนดสิทธในการเขาถึงยานพาหนะ จากการเลือกกลุมยานพาหนะ (ถาไมไดเลือกกลุมยานพาหนะ 

ผูใชกลุมน้ีจะมีสิทธในการเขาถึงยานพาหนะทุกคันท่ีไมไดอยูในกลุมยานพาหนะใดๆ [อีกความหมาย

หน่ึงคือยานพาหนะท่ีอยูในกลุม Unassign]) 

3. เมื่อเสร็จแลวเลือก “ยืนยัน” ในรายการกลุมผูใชงานจะปรากฏกลุมผูใชใหมข้ึนมา 

  

กลุมใหม 
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การแกไขกลุมผูใชงาน 

1. จากหนา “กลุมผูใช” เลือก “แกไข” หลังกลุมผูใชงานท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยางแกไข “พนักงานติดตาม

ยานพาหนะ”) 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมลู ก็ทําการแกไขขอมลูตามตองการ 

 

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก 

 

  

แกไขเปน “สาขา2” 

ขอมูลใหม 
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การลบกลุมผูใชงาน 

1. จากหนา “กลุมผูใช” เลือก “ลบ” หลังกลุมผูใชงานท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางลบ “User Group 1”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

 

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว กลุมผูใชงานจะหายไปจาก “รายการกลุมผูใชงาน” 
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 ขอมูลผูใชงาน 

 ขอมูลผูใชงาน ใชสําหรับองคกรท่ีมีผูดูแลหลายคน สามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงหนาตางๆในระบบได 

เชน หนาติดตามยานพาหนะ หนาการตั้งคา เปนตน (สิทธิในการเขาถึงยานพาหนะถูกกําหนดดวยกลุมผูใชงาน) 

การสรางผูใชงานใหม 

1. เมื่อเขามายังหนา “ขอมูลผูใช” เลือก “สราง” บริเวณมุมบนขวาของรายการผูใชงาน 

 

2. ในหนาสรางผูใชใหม ใหกรอกขอมูลลงไป โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
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2.1. ชื่อผูใช คือ Username ท่ีใชสําหรับเขาระบบ 

2.2. รหัสผาน คือ รหัสท่ีใชสําหรับเขาระบบ 

2.2.1. ปุมสุมรหัสผาน คือ ระบบจะสุมรหัสผานใหในกรณีท่ีไมตองการตั้งรหัสผานเอง 

2.3. ยืนยันรหัสผาน คือ รหัสผานท่ีใหพิมพอีกครั้งเพ่ือยืนยันความถูกตองของรหัสผาน 

2.4. อีเมล คือ ใหใสอีเมลเพ่ือใชในการรับขาวสารและกรณีลืมรหัสผาน 

2.5. ชื่อ คือ ช่ือของผูใชงาน 

2.6. นามสกุล คือ นามสกุลของผูใชงาน 

2.7. รูปผูใชงาน คือ รูปของผูใชงาน (วิธีการอัพโหลดรูปจะอยูในหัวขอ 0) 

2.8. กลุมผูใชงาน คือ กําหนดกลุมผูใชงานท่ีจะสังกัดเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาถึงยานพาหนะ 

2.9. หนาท่ีรับผิดชอบ คือ การกําหนดสิทธิในการเขาถึงหนาตางๆในระบบของผูใชคนน้ี 

3. เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว เลอืก “ยืนยัน” เพ่ือบันทึกการสรางผูใชใหม 

 

4. ระบบจะเปลีย่นเปนหนา “ขอมลูผูใช” และจะปรากฏผูใชใหมข้ึนมา พรอมกับขอความระบุวา “ใหไปยืนยัน

ตัวดวยอีเมล” 

 

  

ผูใชใหม ยังไมไดยืนยันตน 
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5. ใหผูใชใหมเขาไปเช็คในอีเมลของตนเอง จะมีอีเมลหัวขอ “(StarTrax 2.0) Confirmation Register” จาก 

startrax.member@gmail.com เขามา 

 

6. ใหเราคลิกลิงคจากเน้ือหาในอีเมล ระบบจะทําการยืนยันตัวตนใหโดยอัตโนมตัิ และเมื่อกระบวนการทุกอยาง

เสร็จสิ้นแลว ระบบจะข้ึนขอความดังรูปดานลาง 

 

7. ถาหากตองการเขาระบบเลย สามารถคลิกเลือก “Login” ไดเลย  
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การอัพโหลดรูปผูใชงาน 

1. ในกรอบ “รูปผูใชงาน” เลือก “Choose File” 

 

2. จะปรากฏหนาตางข้ึนมาใหเลือกไฟลรูป เลือกไฟลรูปท่ีตองการแลวกด “Open” 

 

3. เลือก “ยืนยัน” เพ่ือบันทึก 

4. ในกรอบรูปผูใชงานจะเปลี่ยนเปนรูปท่ีเลือก 

  

รูปผูใชใหม 
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การแกไขขอมลูผูใช 

1. จากหนา “ขอมูลผูใช” เลือก “แกไข” หลังผูใชงานท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยางแกไข “Service”) 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมลู ก็ทําการแกไขขอมลูตามตองการ 

 

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “Save Change” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก  
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การลบผูใชงาน 

1. จากหนา “ขอมูลผูใช” เลือก “ลบ” หลังผูใชงานท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางลบ “Service”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

 

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว ผูใชงานจะหายไปจาก “รายการผูใชงาน” 
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 ผูดูแลยานพาหนะ 

 ผูดูแลยานพาหนะ มีไวสําหรับเก็บขอมูลผูท่ีสามารถติดตอได ในกรณีท่ีตองการขอมูล หรือแจงปญหา

ยานพาหนะ 

การสรางผูดูแลยานพาหนะ 

1. เมื่อเขามายังหนา “ ผูดูแลยานพาหนะ” เลือก “สราง” บริเวณมุมบนขวา 

 

2. ในหนา “สรางผูดูแลยานพาหนะใหม” กรอกขอมูลท่ีตองการลงไป 

 

3. เมื่อเสร็จแลวเลือก “ยืนยัน” ในรายการผูดูแลยานพาหนะจะปรากฏผูดูแลใหมข้ึนมา 

 

  

ผูดูแลใหม 
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การแกไขผูดูแลยานพาหนะ 

1. จากหนา “ผูดูแลยานพาหนะ” เลือก “แกไข” หลังผูดูแลยานพาหนะท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยางแกไข 

“Service”) 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมลู ก็ทําการแกไขขอมลูตามตองการ 

  

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก 

 

  

ขอมูลใหม 
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การลบผูดูแลยานพาหนะ 

1. จากหนา “ผูดูแลยานพาหนะ” เลอืก “ลบ” หลังผูใชงานท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางลบ “Service”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

  

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว ผูดูแลยานพาหนะจะหายไปจาก “รายการผูดูแลยานพาหนะ” 
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 หมวดกลองติดตามยานพาหนะ 

 กลองติดตามยานพาหนะ 

 แสดงกลองติดตามยานพาหนะท้ังหมดท่ีองคกรมีอยู ขอมูลของกลอง เชน รหัสกลอง ยานพาหนะท่ีใช

กลองน้ี หมายเลขโทรศัพทประจํากลอง15

16 

การสรางกลองติดตามยานพาหนะใหม 

1. เมื่อเขามายังหนา “กลองติดตามยานพาหนะ” ใหเลือก “สราง” บริเวณมุมขวาบนของรายการกลองติดตาม

ยานพาหนะ 

 

2. กรอกรหัสกลองลงไป16

17 เลือกยานพาหนะท่ีจะใชกลองน้ี17

18 และใสหมายเลยโทรศัพทประจํากลอง 

 

3. เลือก “ยืนยัน” 

  

16 กลองติดตามยานพาหนะ ใชเครือขายโทรศัพทในการสงขอมูล 
17 หมายเลขกลองตองตรงกับขอมูลหมายเลขประจํากลองในระบบจึงจะสามารถเพิ่มได  
18 ตองสรางยานพาหนะเอาไวกอนแลว 
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การแกไขขอมลูกลองติดตามยานพาหนะ 

1. จากหนา “กลองติดตามยานพาหนะ” เลือก “แกไข” หลังกลองติดตามยานพาหนะท่ีตองการจะแกไข (ใน

ตัวอยางแกไขกลอง “352648062020680”) 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมูล ก็ทําการแกไขขอมูลตามตองการ (ไมสามารถแกไขขอมูลรหัสกลองได เน่ืองจาก

เปนเลขท่ีระบบใชอางอิง) 

  

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก 

 

  

ขอมูลใหม 
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การดูรายละเอียดกลองติดตามยานพาหนะ 

1. จากหนา “กลองติดตามยานพาหนะ” เลือก “รายละเอียด” หลังกลองติดตามยานพาหนะท่ีตองการดู

รายละเอียด (ในตัวอยางตองการดูรายละเอียดของกลอง “352648062020680”) 

 

2. เมื่อเขามาหนารายละเอียด จะแสดงรหัสกลอง ช่ือยานพาหนะท่ีใชกลองติดตามน้ี และหมายเลขโทรศัพท

ประจํากลอง 

 

3. หากตองการจะแกไข ใหเลือก “แกไข”  
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การลบกลองติดตามยานพาหนะ 

1. จากหนา “กลองติดตามยานพาหนะ” เลือก “ลบ” หลังกลองติดตามยานพาหนะท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยาง

ลบกลอง “352648062020680”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

  

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว กลองตดิตามยานพาหนะจะหายไปจาก “รายการกลองติดตามยานพาหนะ” 
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 วิซารดกลองติดตามยานพาหนะ 

 วิซารดกลองติดตามยานพาหนะ คือ ตัวชวยในการสรางกลองติดตามยานพาหนะใหม โดยจะจัดลําดับ

ข้ันตอนในการสรางกลองใหมใหโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1. เมื่อเขามายังหนา “วิซารดกลองติดตามยานพาหนะ” ใหพิมพรหัสกลองติดตามยานพาหนะลงไป เมื่อเสร็จ

แลวเลือก “ถัดไป” 

 

1.1. เมื่อเลือก “ถัดไป” ถารหัสกลองถูกตอง ระบบจะพาไปข้ันตอนถัดไป แตถาหากรหัสไมถูกตอง จะ

ปรากฏขอความ “กลองติดตามยานพาหนะไมถูกตอง” (ถาติดตั้งครั้งแรกตองติดเครื่องยนตกอน ขอมูล

กลองถึงจะถูกสงเขามาในระบบ) 

 

  

พิมพรหัสกลองลงในชองน้ี 

รหัสกลองไมถูกตอง 
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2. เลือกยานพาหนะท่ีใชกลองน้ี (สามารถสรางยานพาหนะใหมได) เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหคลิก “ถัดไป” 

 

2.1. ถาหากยังไมมียานพาหนะในระบบ สามารถสรางใหมไดโดยพิมพขอมูลทางดานขวามือ แลวเลือก 

“สราง” 
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2.2. เมื่อสรางยานพาหนะคันใหมเสร็จเรียบรอย ในตัวเลือกยานพาหนะจะมียานพาหนะคันใหมถูกเพ่ิมเขา

มา ใหเลือกยานพาหนะคันใหม แลวคลิก “ถัดไป” 

 

3. เลือกผูดูแลยานพาหนะ (สามารถสรางใหมได) เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหคลิก “ถัดไป” 
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3.1. ถาหากยังไมมผีูดูแลยานพาหนะในระบบ สามารถสรางใหมไดโดยพิมพขอมูลทางดานขวามือ แลวเลือก 

“สราง” 

 

3.2. เมื่อสรางผูดูแลยานพาหนะเสร็จเรียบรอย ในตัวเลือกผูดูแลยานพาหนะจะมีผูดูแลคนใหมถูกเพ่ิมเขามา 

ใหเลือกผูดูแลคนใหม แลวคลิก “ถัดไป” 
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4. เลือกผูขับข่ียานพาหนะ (สามารถสรางใหมได) เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหคลิก “ถัดไป” 

 

4.1. ถาหากยังไมมีผูดูขับข่ียานพาหนะในระบบ สามารถสรางใหมไดโดยพิมพขอมูลทางดานขวามือ แลว

เลือก “สราง” 
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4.2. เมื่อสรางผูขับข่ียานพาหนะเสร็จเรียบรอย ในตัวเลือกผูขับข่ียานพาหนะจะมีผูขับข่ีคนใหมถูกเพ่ิมเขามา 

ใหเลือกผูขับข่ีคนใหม แลวคลิก “ถัดไป” 

 

5. เลือกกลุมยานพาหนะ (สามารถสรางใหมได) เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหคลิก “ถัดไป” 
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5.1. ถาหากยังไมมีกลุมยานพาหนะในระบบ สามารถสรางใหมไดโดยพิมพขอมูลทางดานขวามือ แลวเลือก 

“สราง” 

 

5.2. เมื่อสรางกลุมยานพาหนะเสรจ็เรียบรอย ในตัวเลือกกลุมยานพาหนะจะมีกลุมใหมถูกเพ่ิมเขามา ให

เลือกกลุมใหม แลวคลิก “ถัดไป” 
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6. เมื่อตั้งคาทุกอยางเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือก “ยืนยัน” หรือถาหากตองการจะเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเลือก 

“ยอนกลับ” เพ่ือกลับไปทําการแกไขขอมูล 

 

7. หลังจากทําการเพ่ิมกลองติดตามอันใหมเขาไปแลว ใหกลับไปดูในหนา “กลองติดตามยานพาหนะ” (หัวขอ 

2.7.3.1) จะมีกลองติดตามยานพาหนะอันใหมถูกเพ่ิมเขามาในรายการ 

 

  

กลองติดตามอันใหม 
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 หมวดผูขับข่ียานพาหนะ 

 กลุมผูขับข่ียานพาหนะ 

 กลุมผูขับข่ียานพาหนะ ใชสําหรับแบงกลุมผูขับข่ียานพาหนะ เพ่ือกําหนดรายละเอียดเวลางานของแตละ

กลุม18

19 

การสรางกลุมผูขับข่ียานพาหนะใหม 

1. เมื่อเขามายังหนา “ กลุมผูขับข่ียานพาหนะ” เลือก “สราง” บริเวณมุมบนขวา 

 

2. ในหนา “สรางกลุมผูขับข่ียานพาหนะใหม” ตั้งคาตางๆ ดังน้ี 

 

2.1. เลือกกลุมท่ีตองการจะใหกลุมใหมสังกัดอยู (ถาไมตองการใหสังกัดอยูกลุมใดเลย ใหเลือกกลุม 

“Unassigned”) (ในตัวอยาง เลือก “Unassigned”) 

2.2. ตั้งช่ือกลุม (ในตัวอยางช่ือ “พนักงานกะกลางวัน”)  

19 ใชเปนเวลาอางอิง สําหรับการออกรายงานการใชยานพาหนะนอกเวลางาน 
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2.3. ตั้งคาวันทํางาน (ในตัวอยางตั้งใหทํางาน “จ อ พ พฤ ศ”) 

2.4. ตั้งคาชวงเวลาการทํางาน (ในตัวอยางตั้งคาเปน “9.00-18.00 น.”) 

3. เมื่อตั้งคาทุกอยางเสร็จใหเลือก “ยืนยัน” จะปรากฏกลุมผู ขับข่ีใหมข้ึนมาใน “รายการกลุมผู ขับข่ี

ยานพาหนะ” 

 

การแกไขกลุมผูขับข่ียานพาหนะ 

1. จากหนา “กลุมผูขับข่ียานพาหนะ” เลือก “แกไข” หลังกลุมผูขับข่ียานพาหนะท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยาง

แกไขกลุม “พนักงานกะกลางวัน”) 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมลู ก็ทําการแกไขขอมลูตามตองการ 

 

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก  

กลุมผูขับข่ีใหม 
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การลบกลุมผูขับข่ียานพาหนะ 

1. จากหนา “กลุมผูขับข่ียานพาหนะ” เลือก “ลบ” หลังกลุมผูขับข่ียานพาหนะท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางลบ 

“พนักงานกะกลางวัน”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

 

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว กลุมผูขับข่ียานพาหนะจะหายไปจาก “รายการกลุมผูขับข่ียานพาหนะ” 

 

  

 



 113 

 ผูขับข่ียานพาหนะ 

 ผูขับข่ียานพาหนะ ใชสําหรับเก็บขอมูลท่ัวไปของพนักงานขับข่ี และเก็บขอมูลการขับข่ีของผูขับแตละคน

เพ่ือใชในการออกรายงานพฤติกรรมการขับข่ี 

การสรางผูขับข่ียานพาหนะ 

1. เมื่อเขามายังหนา “ ผูขับข่ียานพาหนะ” เลือก “สราง” บริเวณมุมบนขวา 

 

2. ในหนา “สรางผูขับข่ียานพาหนะใหม” เลือกกลุมท่ีตองการจะใหผูขับข่ีสังกัด และกรอกขอมูลอ่ืนๆ 
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3. เมื่อเสร็จแลวเลือก “ยืนยัน” ในรายการผูขับข่ียานพาหนะจะปรากฏผูขับข่ีใหมข้ึนมา 

 

  

ผูขับข่ีใหม 
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การอัพโหลดรูปผูขับข่ี 

1. ในกรอบ “รูป” เลือก “Choose File” 

 

2. จะปรากฏหนาตางข้ึนมาใหเลือกไฟลรูป เลือกไฟลรูปท่ีตองการแลวกด “Open” 

 

3. เลือก “ยืนยัน” ทางดานลางเพ่ือบันทึก หลังจากน้ันในกรอบรูปผูขับข่ีจะเปลีย่นเปนรูปท่ีเลือก 

  

รูปผูใชใหม 
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การแกไขผูขับข่ี 

1. จากหนา “ผูขับข่ียานพาหนะ” เลอืก “แกไข” หลังผูขับข่ีท่ีตองการจะแกไข 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมลู ก็ทําการแกไขขอมลูตามตองการ 

 

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก  
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การดูรายละเอียดผูขับข่ี 

1. จากหนา “ผูขับข่ียานพาหนะ” เลือก “รายละเอียด” หลังผูขับข่ียานพาหนะท่ีตองการดูรายละเอียด (ใน

ตัวอยางตองการดูรายละเอียด “พนักงานขับรถ”) 

 

2. เมื่อเขามาหนารายละเอียด จะแสดงขอมูลตางๆของผูขับข่ี 

  

3. หากตองการจะแกไข ใหเลือก “แกไข”   
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การลบผูขับข่ี 

1. จากหนา “ผูขับข่ียานพาหนะ” เลอืก “ลบ” หลังผูขับข่ียานพาหนะท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางลบ 

“พนักงาน-ขับรถ”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

 

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว กลุมผูขับข่ียานพาหนะจะหายไปจาก “รายการกลุมผูขับข่ียานพาหนะ”  
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 หมวดยานพาหนะ 

 การซอมบํารุง 

 หนาการซอมบํารุง เปนหนาสําหรับแสดงวันท่ีซอมบํารุงครั้งลาสุด และระยะทางท่ียานพาหนะเดินทาง

หลังจากการซอมบํารุงครั้งลาสุด 

การแกไขการซอมบํารุง 

 เมื่อมกีารซอมบํารุง สามารถเขาไปรีเซ็ตระยะทางและบันทึกวันเวลาท่ีซอมบํารุงได ดังน้ี 

1. เมื่อเขามายังหนา “การซอมบํารุง” เลือก “แกไขการซอมบํารุง” หลังยานพาหนะท่ีไดทําการซอมบํารุง 

 

2. เมื่อเขามายังหนา “แกไขการซอมบํารุง” ในชอง “วันท่ีทําการซอมบํารุง” จะข้ึนเปนวันเวลา ณ ปจจบัุน 

เลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพ่ือบันทึกวันเวลาปจจุบัน และรีเซต็ระยะทาง 

 

3. ใน “รายการซอมบํารุงยานพาหนะ” วันเวลาจะเปนวันเวลา ณ ปจจุบัน และระยะทางจะถูกรีเซต็เปน 0 กม. 

 

  

วันเวลาใหม ระยะทางถูกรเีซ็ต 
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 กลุมยานพาหนะ 

 กลุมยานพาหนะ ใชสําหรับแบงกลุมยานพาหนะ และใชรวมกับกลุมผูใชงาน เพ่ือกําหนดสิทธ์ิในการ

เขาถึงยานพาหนะ 

การสรางกลุมยานพาหนะใหม 

1. เมื่อเขามายังหนา “กลุมยานพาหนะ” เลือก “สราง” บรเิวณมมุบนขวา 

 

2. ในหนา “สรางกลุมยานพาหนะใหม” เลือกกลุมท่ีตองการจะใหกลุมน้ีสังกัดอยู (ถาไมตองการสังกัดกลุมใดให

เลือกกลุม “Unassigned”) พิมพช่ือกลุมท่ีตองการ (ในตัวอยางตั้งช่ือเปน “รถสวนตัว”) 

 

3. เมื่อเสร็จแลวเลือก “ยืนยัน” ในรายการกลุมยานพาหนะจะปรากฏกลุมใหมข้ึนมา 

 

  

กลุมใหม 
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การแกไขกลุมยานพาหนะ 

1. จากหนา “กลุมยานพาหนะ” เลือก “แกไข” หลังกลุมยานพาหนะท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยางแกไข “รถ

สวนตัว”) 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมูล ก็ทําการแกไขขอมูลตามตองการ (ในตัวอยางเปลี่ยนช่ือกลุมเปน “รถสวน

บุคคล”) 

 

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก 

 

  

เปลี่ยนช่ือกลุม 

ช่ือกลุมถูกเปลี่ยน 
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การลบกลุมยานพาหนะ 

1. จากหนา “กลุมยานพาหนะ” เลือก “ลบ” หลังกลุมท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางลบ “รถสวนบุคคล”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

 

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว กลุมยานพาหนะจะหายไปจาก “รายการกลุมยานพาหนะ” 
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 ประเภทยานพาหนะ 

 ใชสําหรับกําหนดประเภทของยานพาหนะ เพ่ือใหงายตอการแบงกลุม 

การสรางประเภทยานพาหนะใหม 

1. เมื่อเขามายังหนา “ประเภทยานพาหนะ” เลือก “สราง” บริเวณมุมบนขวา 

 

2. ในหนา “สรางประเภทของยานพาหนะใหม” ใหตั้งช่ือประเภท (ในตัวอยางตั้งช่ือเปน “รถตู”) 

 

3. เมื่อเสร็จแลวเลือก “ยืนยัน” ในรายการประเภทยานพาหนะจะปรากฏประเภทใหมข้ึนมา 

 

  

ประเภทใหม 
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การแกไขประเภทยานพาหนะ 

1. จากหนา “ประเภทยานพาหนะ” เลือก “แกไข” หลังประเภทยานพาหนะท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยาง

แกไข “รถตู”) 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมลู ก็ทําการแกไขขอมลูตามตองการ (ในตวัอยางเพ่ิมรายละเอียดเปน “VIP”) 

 

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก 

 

  

เพ่ิมรายละเอียด 

เพ่ิมรายละเอียด 
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การลบประเภทยานพาหนะ 

1. จากหนา “ประเภทยานพาหนะ” เลือก “ลบ” หลังประเภทท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางลบ “รถตู”) 

 

2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

 

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว กลุมยานพาหนะจะหายไปจาก “รายการกลุมยานพาหนะ” 
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 ยานพาหนะ 

 ยานพาหนะ คือ หนาสําหรับแสดง และแกไขขอมลูของยานพาหนะ 

การสรางยานพาหนะใหม 

1. เมื่อเขามายังหนา “ยานพาหนะ” เลือก “สราง” บรเิวณมมุบนขวา 

 

2. กรอกขอมูลยานพาหนะลงไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1. ประเภทยานพาหนะ เลือกประเภทยานพาหนะ (ถาไมมี สามารถปลอยวางไวได) 

2.2. กลุมยานพาหนะ เลือกกลุมท่ีตองการใหยานพาหนะสังกัด เพ่ือใชในการกําหนดสิทธิในการเขาถึง

ยานพาหนะรวมกับกลุมผูใช 

2.3. ผูขับขี่ยานพาหนะ เลือกผูขับข่ียานพาหนะ (ถาไมมี สามารถปลอยวางไวได) 

2.4. ผูดูแลยานพาหนะ เลือกผูดูแลยานพาหนะ (ถาไมมี สามารถปลอยวางไวได) 

2.5. รูปยานพาหนะ ใสรูปยานพาหนะ 

2.6. ใสชื่อยานพาหนะ ใสช่ือยานพาหนะ 

2.7. ทะเบียน ใสทะเบียนของยานพาหนะ (ทะเบียนจะแสดงบนแผนท่ีในหนาติดตามยานพาหนะ) 

2.8. ย่ีหอ ใสยี่หอของยานพาหนะ 

2.9. รุน ใสรุนของยานพาหนะ 

2.10. สี ใสสีของยานพาหนะ 

2.11. รายละเอียดยานพาหนะ สําหรับใสรายละเอียดเพ่ิมเติม 

2.12. ชื่อของประเภทน้ํามัน เลือกประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช เชน เบนซิน ดีเซล NGV LPG (ประเภทเช้ือเพลิงมี

ผลตอความแมนยําในการคํานวณเช้ือเพลิง ควรเลือกใหถูกตอง) 

2.13. ความสูงสุดจุของถังน้ํามัน เลือกขนาดความจุของถังเช้ือเพลิงในหนวยลิตร (ขนาดถังเช้ือเพลิงมีผลตอ

ความแมนยําในการคํานวณเช้ือเพลิง ควรเลือกใหถูกตอง) 
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2.14. ระดับกระแสไฟฟาสูงสุด เลือกขนาดแรงดันไฟฟาสูงสุดของเซ็นเซอรวัดเช้ือเพลิง (ระดับแรงดันไฟฟา

ของเซ็นเซอรมีผลตอความแมนยําในการคํานวณเช้ือเพลิง ควรเลือกใหถูกตอง) 

2.15. ระดับกระแสไฟฟาตํ่าสุด เลือกขนาดแรงดันไฟฟาต่ําสุดของเซ็นเซอรวัดเช้ือเพลิง (ระดับแรงดันไฟฟา

ของเซ็นเซอรมีผลตอความแมนยําในการคํานวณเช้ือเพลิง ควรเลือกใหถูกตอง) 

2.16. ระดับความเร็วสูงสุด เลือกระดับความเร็วสูงสุดสําหรับยานพาหนะคันน้ี เพ่ือใชกําหนดความเร็วเกิน

กําหนดในการขับข่ี มีหนวยเปน กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

 

3. เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว เลือก “ยืนยัน” เพ่ือสรางยานพาหนะคันใหม  
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การอัพโหลดรูปยานพาหนะ 

1. ในกรอบ “รูป” เลือก “Choose File” 

  

2. จะปรากฏหนาตางข้ึนมาใหเลือกไฟลรูป เลือกไฟลรูปท่ีตองการแลวกด “Open” 

 

3. เลือก “ยืนยัน” ทางดานลางเพ่ือบันทึก หลังจากน้ันในกรอบรูปผูขับข่ีจะเปลีย่นเปนรูปท่ีเลือก 

  

รูปรถคันใหม 
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การแกไขยานพาหนะ 

1. จากหนา “ยานพาหนะ” เลือก “แกไข” หลังยานพาหนะท่ีตองการจะแกไข (ในตัวอยางแกไข “Fiesta 

Ford”) 

 

2. เมื่อเขามายังหนาแกไขขอมลู ก็ทําการแกไขขอมลูตามตองการ (ในตวัอยางเปลี่ยนกลุมยานพาหนะเปน “รถ

สงของ”) 

 

3. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวเลือก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ขอมูลท่ีไดทําการแกไขจะถูกบันทึก 

  

เปลี่ยนกลุม 

เปลี่ยนกลุมแลว 
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การดูรายละเอียดยานพาหนะ 

1. จากหนา “ยานพาหนะ” เลือก “รายละเอียด” หลังยานพาหนะท่ีตองการดูรายละเอียด (ในตัวอยางตองการ

ดูรายละเอียด “Fiesta Ford”) 

 

2. เมื่อเขามาหนารายละเอียด จะแสดงขอมูลตางๆของยานพาหนะ 

 

3. หากตองการจะแกไข ใหเลือก “แกไข”  

 



 131 

การลบยานพาหนะ 

1. จากหนา “ยานพาหนะ” เลือก “ลบ” หลังยานพาหนะท่ีตองการจะลบ (ในตัวอยางลบ “สข1”) 

 

 
2. ระบบจะใหยืนยันการลบ เลือก “ลบ” 

  

3. เมื่อลบเสรจ็เรยีบรอยแลว กลุมยานพาหนะจะหายไปจาก “รายการกลุมยานพาหนะ” 
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 หมวดแดชบอรด 

 แดชบอรด 

 แดชบอรด คือ หนาสําหรับตั้งคาขอมูล และแกไขรูปแบบการแสดงผลของหนาแดชบอรด ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 

การเพ่ิมลดจํานวนหลักในการแสดงผล 

 เราสามารถกําหนดจํานวนหลกัในการแสดงผลของแผนภูมใินหนาแดชบอรดไดเปน 2 หลัก, 3 หลัก หรือ 

4 หลัก โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ในหนา “แดชบอรด” ใหเลือกจํานวนหลักท่ีตองการจากหัวขอ “จํานวนหลัก” 

 

2. หลังจากเลือกจํานวนหลกัไดแลวใหกดปุม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ท่ีอยูดานลางสุดของหนา เปนอันเสร็จ

เรียบรอย 

 

  

1 

2 
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ตัวอยางการแสดงผลหนาแดชบอรดแบบ 2 หลัก 

 

ตัวอยางการแสดงผลหนาแดชบอรดแบบ 3 หลัก 
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การเพ่ิมลดแดชบอรดท่ีจะแสดง 

 เราสามารถเลือกแผนภูมิท่ีจะแสดงในหนาแดชบอรได ดังน้ี 

1. ในหนา “แดชบอรด” ใหเลือกแผนภูมิท่ีตองการแสดงจากหัวขอ “ช่ือแดชบอรด” 

 

2. โดยเลือกท่ีกลองสี่เหลี่ยมหนาช่ือแผนภูมิ 

2.1. ถาตองการใหแสดงแผนภูมิ ตองเลือกใหเปนเครื่องหมายถูก ถาตองการซอนไมใหแสดงแผนภูมิ ให

ปลอยวางไว 

3. ใบบางแผนภูมิ จะมีตัวเลือกเพ่ิมเติม คือ 

3.1. จํานวนวันท่ีจะนํามาคิดเปนขอมูลในการแสดงแผนภูมิ (7, 15, 30 วันยอนหลัง)  

 
3.2. จํานวนยานพาหนะท่ีจะนํามาแสดงเปนขอมูล (5, 7, 10 คัน) 

  
4. หลังจากเลือกเสร็จเรียบรอยแลวใหกดปุม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ท่ีอยูดานลางสุดของหนา 

 

  

2.1 

2.2 
3.1 

3.2 

4 

3.1 

3.2 
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 หมวดการแจงเตือน 

 การแจงเตือน 

 การแจงเตือน คือ หนาสําหรับเลือกประเภทเหตุการณการท่ีตองการใหแจงเตือน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ

ข้ึน ระบบจะทําการแจงเตือนไปยัง  ท่ีอยูบนเมนูหลัก 

 

ประเภทการแจงเตือน 

 ประเภทการแจงเตือน ท่ีสามารถแจงได มีดังน้ี 

• ไมพบสญัญาณ GPS • ไมพบสญัญาณ GSM 

• ความเร็วเกินกําหนด • การจายไฟขัดของ 

• ติดเครื่อง • ดับเครื่อง 

• เขาถึงพ้ืนท่ี • เขาถึงจุดท่ีสนใจ 

• เขาถึงเสนทาง • ออกจากพ้ืนท่ี 

• ออกจากจุดท่ีสนใจ • ออกจากเสนทาง 

  

แสดงการแจงเตือน 
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การตั้งคาการแจงเตือน 

1. เขาเมนูตั้งคา เลือก “การแจงเตือน” จะปรากฏหนาใหเลือกประเภทการแจงเตือน 

 

2. เลือกประเภทการแจงเตือนท่ีตองการ 

2.1. ถาตองการใหแจงเตือน ตองเลือกใหเปนเครื่องหมายถูก ถาไมตองการใหแจงเตือน ใหปลอยวางไว 

3. เมื่อเลือกประเภทการแจงเตือนเสร็จแลว ใหเลือก “บันทึกการเปลีย่นแปลง” 

  

2.1 

2.2 
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 แจงปญหา 

 แจงปญหา คือ หนาสําหรับสงขอความถึงผูพัฒนา เพ่ือแจงปญหาและสอบถามขอมูลการใชงาน หรือถา

หากมีขอเสนอแนะก็สามารถสงขอความผานทางชองทางน้ีไดเชนกัน 

 การสงขอความ 

1. เขาเมนู “แจงปญหา” 

 

2. พิมพขอความท่ีตองการจะแจงผูพัฒนา โดย 

2.1. เร่ือง คือ หัวขอเรื่องท่ีตองการจะแจงหรือสอบถาม 

2.2. ประเภท คือ ประเภทของขอความท่ีสงมา มีใหเลือกดังน้ี 

2.2.1. แจงปญหาการใชงาน สําหรับแจงปญหาการใชงาน 

2.2.2. สอบถามขอมูลการใชงาน สําหรบัสอบถามและขอความชวยเหลือเก่ียวกับการใชงาน 

2.2.3. ขอเสนอแนะดานการพัฒนา สําหรับใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบ 

2.3. ขอความ สําหรับพิมพเน้ือหาท่ีตองการจะแจง 

3. เมื่อพิมพเสร็จ เลือก “สงขอความ” และหลังจากสงเสร็จแลวจะข้ึนขอความตามดานลางน้ี 
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 การแจงเตือน 

 การแจงเตือน คือ ระบบท่ีจะทําการแจงเตือนเมื่อมีเหตุการณท่ีสนใจเกิดข้ึน ซึ่งจะมรีายละเอียดดังน้ี 

 มีการแจงเตือนใหม 

 เมื่อเกิดเหตุการณท่ีไดตั้งคาเอาไวในหัวขอ 2.7.7.1 เกิดข้ึน เหนือรูป  จะปรากฏตัวเลขจํานวน

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยพ้ืนหลังสีแดง ดังภาพ 

 

 รายละเอียดการแจงเตือน 

 เมื่อมีการแจงเตือน สามารถดรูายละเอียดการแจงเตือนได โดยคลิกท่ีรูป  จะปรากฏเหตุการณ

ลาสดุท่ีเกิดข้ึน 

  

มีเหตุการณใหม 

 



 139 

 ภาษา 

 ระบบ StarTrax สามารถแสดงผลได 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกภาษา

ไดดังน้ี 

1. เลือก “TH” หรือ “EN” บนเมนูหลัก 

 

2. จะปรากฏแถบตัวเลือก ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ใหเลือกภาษาท่ีตองการ 

 

3. รอโหลดหนาระบบใหมซักครู แลวระบบจะเปลีย่นเปนภาษาท่ีไดเลือกไว 
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 สีพื้นหลัง 

 ระบบ StarTrax สามารถแสดงผลพ้ืนหลังได 2 สี คือ สเีหลือง และ สีฟา โดยสามารถเลือกสไีดดังน้ี 

1. เลือกรูป  บนเมนูหลัก 

 

2. จะปรากฏแถบตัวเลือกสีพ้ืนหลัง ใหเลือกสีท่ีตองการ 

 

3. รอโหลดหนาระบบใหมซักครู แลวระบบจะเปลีย่นเปนสีพ้ืนหลังท่ีไดเลือกไว 
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 ออกจากระบบ 

 เมื่อผูใชไดใชงานเสร็จแลว สามารถออกจากระบบไดดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

1. เลือกท่ีช่ือผูใช บนเมนูหลัก 

 

2. จะปรากฏตัวเลือกผูใช ใหเลือก “ออกจากระบบ” 

 

3. เมื่อออกจากระบบเรียบรอยแลว ระบบจะพาไปกลับไปยงัหนาแรกของระบบ 
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