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1. การ Download Software ติดต้ังระบบ MUERP 

1) URL: http://softwaredownload.mahidol/ 
คลิกเลือก “Staff” เพ่ือเขาหนา download software สําหรับบุคลากร 

 
 

2) Login ดวย Account ของมหาวิทยาลัยฯ  

 
 

 

 

 

3) คลิกเลือก “Application” 

http://softwaredownload.mahidol/
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4) เลือก Download โปรแกรม “SAP GUI 730.rar” 

 
 

5) ไฟล Download  โปรแกรม “SAP GUI 730.rar” 

 

2. การติดต้ังระบบ MUERP 

การติดต้ัง SAP GUI 730 

1) ทําการแยกไฟลออกใน Drive ท่ี Download file มาเก็บไวสําหรับติดตั้งโปรแกรม 

 
2) ดับเบ้ิลคลิกเปด Folder “NW_7.0_Presentation_” 

 
3) ดับเบ้ิลคลิกเปด Folder “Pres1” 
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4) ดับเบ้ิลคลิกเปด Folder “GUI” 

 
 

5) ดับเบ้ิลคลิกเปด Folder “WINDOWS” 

 
6) ดับเบ้ิลคลิกเปด Folder “WIN32” 

 
7) ดับเบ้ิลคลิกตดิตั้งโปรแกรม “SapGuiSetup.exe” 
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8) คลิกปุม ”Yes” เพ่ือเขาข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 
 

9) คลิกปุม ”Next” 
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10) เลือก  หนาขอ “SAP GUI for Windows 7.30 (Compilation 1) ”  แลวคลิกปุม ”Next” 

 
 

 

11) โปรแกรมจะสอบถามท่ีอยูสาํหรับติดตั้งโปรแกรม คลิกปุม “Next” เพ่ือเริ่มการติดตั้งโปรแกรม 

 
 

 



ระบบการเงินการบญัช ีการจดัซ้ือจัดหา การบริหารพัสดุ  

และการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล (MUERP)  

ชื่อเอกสาร :  คูมือการติดตั้งและการตัง้คาเขาใชงานระบบ MUERP 

 

คูมือการตั้งคาการเขาใชงานระบบ MUERP v.20201022.docx                   หนา 7 

12) โปรแกรมอยูระหวางติดตั้ง 

 
 

13) เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลว จะปรากฎ Icon สําหรับ Logon เขาโปรแกรมท่ีหนา Desktop  

 
 
 

การติดต้ัง Patch สําหรับ SAP GUI 730 

1) ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟลสําหรับติดตั้ง Patch ช่ือ “gui730_10_1-10010496” 

 
 

2) ไฟลโปรแกรมกําลังเตรียมความพรอมในการตดิตั้ง 
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3) คลิกปุม “Yes” เพ่ือยืนยันการตดิตั้งโปรแกรม 

 
 

4) คลิกปุม “Next” เริ่มติดตั้ง Patch โปรแกรม 
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5) ทําการติดตั้ง Patch โปรแกรมแลวเสร็จ 
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3. การเพ่ิมชองทางการเชื่อมตอกับระบบ MUERP 

การเพ่ิมชองทางการเชื่อมตอ 

6) คลิกท่ีปุม Start windows หรือปุมคนหา -> พิมพ “notepad” ในชองคนหาโปรแกรม -> คลิกขวาท่ี

โปรแกรม Notepad -> เลือก “Run as administrator” 

 

 

 
 

7) คลิกเลือก File -> Open เพ่ือเปดไฟล Services ของระบบปฏิบัตกิาร Windows 



ระบบการเงินการบญัช ีการจดัซ้ือจัดหา การบริหารพัสดุ  

และการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล (MUERP)  

ชื่อเอกสาร :  คูมือการติดตั้งและการตัง้คาเขาใชงานระบบ MUERP 

 

คูมือการตั้งคาการเขาใชงานระบบ MUERP v.20201022.docx                   หนา 11 

 
 

 

8) เปดไฟล “services” ตามท่ีอยูไฟล “C:\Windows\System32\drivers\etc\  -> เลือกแบบ “All file” ->

คลิกเลือกไฟล “services” -> คลกิเลือก Open 

 
 

9) เพ่ิมขอความ “sapmsMUP 3600/tcp”  ท่ีบรรทัดสุดทายและกด enter เพ่ือข้ึนบรรทัดใหม 1 บรรทัด 
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10) เลือกเมนู “File” -> เลือกบันทึก “Save” 

 
 

4. การต้ังคาการเขาใชงานระบบ MUERP โดยวิธีการใชไฟลการต้ังคาการเขาใชงาน 

ขั้นตอนการต้ังคาการเขาใชงานภาษาไทย 

1) ในไฟลติดตั้ง SAP GUI จะพบไฟล saplogon 

 
2) คลิกเลือกปุมตัวเลือก 

 
 

3) นําท่ีอยูในชอง “พาธของไฟลการกําหนดรูปแบบภายใน” ไปเปดใน File Explorer 
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4) นําไฟล saplogon มาวางแทนไฟลเดมิท่ีมีอยูใน Folder ตาม Path ท่ีไดจากขอ 3  

 
 

5) เปดโปรแกรม SAP GUI 

จะพบทางเขาใชงานระบบ MUERP 

“MUP[2020]” ชองทางเขาใชงานระบบใหม (เริ่มใชไดตั้งแตวันท่ี 26 ต.ค.2563) 

 
 

ขั้นตอนการต้ังคาการเขาใชงานภาษาอังกฤษ 

1) ในไฟลติดตั้ง SAP GUI จะพบไฟล saplogon 

 
2) คลิกเลือกปุมตัวเลือก 

 
 

3) นําท่ีอยูในชอง “พาธของไฟลการกําหนดรูปแบบภายใน” ไปเปดใน File Explorer 
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4) นําไฟล saplogon มาวางแทนไฟลเดมิท่ีมีอยูใน Folder ตาม Path ท่ีไดจากขอ 3 

 
 

5) เปดโปรแกรม SAP GUI 

 

 

5. การต้ังคาการเขาใชงานระบบ MUERP สําหรับเมนูภาษาไทย 

ขั้นตอนการต้ังคาการเขาใชงาน 

1) คลิกเลือกปุมสรางใหม (เพ่ือสราง Logon ในการเขาใชงานระบบ MUERP)  

 
 

2) คลิกเลือกปุม “ถัดไป(N) >” 
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3) ระบุขอมูลตามรายละเอียดดังน้ี 

• ประเภทการเช่ือมตอ กําหนดเปน “การเลือกกลุม/เซิรฟเวอร” 

• คําอธิบาย กําหนดเปน “MUP[2020]” 

• ID ระบบ กําหนดเปน “MUP” 

• เซิรฟเวอรขอความ กําหนดเปน “musap-proapp.mahidol” 

• กลุม/เซิรฟเวอร  กําหนดเปน “PUBLIC” 

(หลังจากกําหนดคาเซิรฟเวอรขอความ เรียบรอยแลวเมื่อทําการคลกิท่ี กลุม/เซริฟเวอร โปรแกรมจะ

กําหนดคาใหเปน PUBLIC โดยอัตโนมัติ) 
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คลิกปุม “สิ้นสุด(F) เสร็จสิ้นการตัง้คาการเขาใชงาน และจะปรากฎรูป Icon    หรือ  

   เพ่ือเขาทํางานบนระบบ MUERP ตามปกต ิ

 

6. การต้ังคาการเขาใชงานระบบ MUERP สําหรับเมนูภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนการต้ังคาการเขาใชงาน 

1) คลิกเลือกปุม New (เพ่ือสราง Logon ในการเขาใชงานระบบ MUERP) 

 
 

 

2) คลิกเลือกปุม “Next >” 
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3) ระบุขอมูลตามรายละเอียดดังน้ี 

• Connection Type กําหนดเปน “Group/Server Selection” 

• Description กําหนดเปน “MUP[2020]” 

• System ID ระบบ กําหนดเปน “MUP” 

• Message Server กําหนดเปน “musap-proapp.mahidol” 

• Group/Server  กําหนดเปน “PUBLIC” 

(หลังจากกําหนดคา Message Server เรียบรอยแลวเมื่อทําการคลกิท่ี Group/Server  โปรแกรมจะ

กําหนดคาใหเปน PUBLIC โดยอัตโนมัติ) 

 



ระบบการเงินการบญัช ีการจดัซ้ือจัดหา การบริหารพัสดุ  

และการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล (MUERP)  

ชื่อเอกสาร :  คูมือการติดตั้งและการตัง้คาเขาใชงานระบบ MUERP 

 

คูมือการตั้งคาการเขาใชงานระบบ MUERP v.20201022.docx                   หนา 18 

 
 

คลิกปุม “Finish” เสรจ็สิ้นการตั้งคาการเขาใชงาน และจะปรากฎรปู Icon   หรือ  

  เพ่ือเขาทํางานบนระบบ MUERP ตามปกต ิ

 


	1.  การ Download Software ติดตั้งระบบ MUERP
	2. การติดตั้งระบบ MUERP
	การติดตั้ง SAP GUI 730
	การติดตั้ง Patch สำหรับ SAP GUI 730

	3. การเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อกับระบบ MUERP
	การเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อ

	4. การตั้งค่าการเข้าใช้งานระบบ MUERP โดยวิธีการใช้ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน
	5. การตั้งค่าการเข้าใช้งานระบบ MUERP สำหรับเมนูภาษาไทย
	6. การตั้งค่าการเข้าใช้งานระบบ MUERP สำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

