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 1 
ข้อมูลสำรสนเทศของอำคำรสถำนที่ 

1.1 ข้อมูลสำรสนเทศของอำคำรสถำนท่ี 
สารสนเทศอาคารสถานท่ีเป็นสารสนเทศด้านหนึ่งของระบบ MIS สามารถดไูด้จากเมนูด้านซ้ายมือ ท่ีเมนู
หลกั “ข้อมลูสารสนเทศด้านต่างๆ” และเมนูย่อย “ด้านอาคารสถานท่ี” หรือท่ีแถบเมนูด้านบน ท่ีเมน ู
“อาคารสถานท่ี” (รูปท่ี 1.1) 

 

รูป  1.1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี 

เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะเห็นข้อมลูสารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี ซึ่งมีการแสดงข้อมลูทัง้ใน
รูปแบบกราฟและตารางข้อมลู (รูปท่ี 1.2 – 1.3) 
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1.1.1 ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอำคำรสถำนท่ี 

 

รูป  1.2 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี(รายการสารสนเทศ) 
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1.1.2 รำยกำรสำรสนเทศ 
1) รายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคารของแตล่ะหน่วยงาน 

 

รูป  1.3 ตวัอย่างรายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคารของแตล่ะหน่วยงาน 
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2) รายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคารท่ีจ าแนกตามกลุม่การใช้งานห้อง 

 

รูป  1.4 ตวัอย่างรายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคาร จ าแนกตามกลุม่การใช้งานห้อง 

3) รายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคาร จ าแนกตามประเภทการใช้งาน 

 

รูป  1.5 ตวัอย่างรายงานสรุปพืน้ท่ีการใช้งานอาคารท่ีจ าแนกตามประเภทการใช้งาน 
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4) เปรียบเทียบจ านวนอาคารในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 

 

รูป  1.6 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนอาคารในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 
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5) เปรียบเทียบจ านวนชัน้สงูสดุของอาคารในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 

 

รูป  1.7ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนชัน้สงูสดุของอาคารในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 
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6) เปรียบเทียบจ านวนอาคารทัง้หมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร 

 

รูป  1.8 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนอาคารทัง้หมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร 
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7) เปรียบเทียบจ านวนห้องทัง้หมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง 

 

รูป  1.9 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนห้องทัง้หมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง 
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8) เปรียบเทียบจ านวนห้องประชมุทัง้หมดในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 

 

รูป  1.10 ตวัอย่างเปรียบเทียบจ านวนห้องประชมุทัง้หมดในแตล่ะคณะ/หน่วยงาน 
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9) รายงานอาคารจ าแนกตามช่วงปี พ.ศ. ท่ีสร้างอาคาร 

 

รูป  1.11 ตวัอย่างรายงานอาคารจ าแนกตามช่วงปี พ.ศ. ท่ีสร้างอาคาร 

10) รายงานห้องท่ีใช้ในการเรียนการสอนแยกตามคณะ/หน่วยงาน 

 

รูป  1.12 ตวัอย่างรายงานห้องท่ีใช้ในการเรียนการสอนแยกตามคณะ/หน่วยงาน  
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11) รายงานบ้านพกัอาศยัท่ีวา่ง 

 

รูป  1.13 ตวัอย่างรายงานบ้านพกัอาศยัท่ีวา่ง 

12) รายงานความถ่ีการใช้ห้อง 

 

รูป  1.14 ตวัอย่างรายงานความถ่ีการใช้ห้อง 

1.2 กำรค้นหำข้อมูลห้อง 
สามารถค้นหาได้จากเมนดู้านซ้ายมือท่ีเมนหูลกั “ค้นหาข้อมลู” และเมนยู่อย “ข้อมลูห้องใน

อาคาร” 

 

รูป  1.15 เมนกูารค้นหาข้อมลู 
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รูป  1.16 หน้าจอการค้นหาห้อง 

กรอกข้อมลูท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิ๊กปุ่ ม “ค้นหา” จะแสดงรายการผลการค้นหาห้องตาม
ข้อมลูท่ีต้องการค้นหา (รูปท่ี 1.16) 

 

รูป  1.17หน้าจอผลการค้นหาห้อง 
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 2 
กำรจัดกำรข้อมูลระบบอำคำรสถำนที่ 

ระบบงานอาคารสถานท่ีเป็นระบบหนึ่งในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหาร 
มหาวิทยาลยั (MIS) โดยท่ีระบบงานอาคารสถานท่ี จะมีระบบส าหรับใช้จัดการข้อมลูด้านงานอาคาร
สถานท่ี เพ่ือใช้ในการจดัการข้อมลูท่ีเป็นการ เพ่ิมข้อมลูอาคารสถานท่ีใหม่ ปรับปรุงแก้ไขรายการอาคาร
สถานท่ีท่ีเคยบนัทึกเข้าสู่ระบบแล้ว และลบรายการอาคารสถานท่ีท่ีไม่ถูกต้องหรือในกรณีท่ีบันทึกข้อมลู
ผิดพลาด 

2.1 กำรเข้ำใช้งำนระบบอำคำรสถำนท่ี 
บุคลากรท่ีสามารถเข้าจัดการข้อมูลระบบงานอาคารสถานท่ีได้ จะต้องท าการล็อกอิน

(Login) เข้าสูร่ะบบก่อน โดยการคลิกท่ี ค าวา่ Login ท่ีอยู่ใต้สญัลกัษณ์มหาวิทยาลยั จะปรากฏหน้าฟอร์ม
ส าหรับตรวจสอบผู้ใช้งาน ดงัรูปท่ี 2.1 - 2.2  mis.kpru.ac.th 

 

รูป  2.1 เมน ูLogin เพ่ือเข้าสูร่ะบบ 

คลิกปุ่ ม “Login” 
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รูป  2.2 หน้าฟอร์มส าหรับตรวจสอบผู้ใช้งาน 

โดยแตล่ะบคุคลท่ีล็อกอินเข้ามาจะมีสิทธ์ิในการจัดการข้อมลูแตกต่างกัน ซึ่งจะต้องได้รับ
การก าหนดสิทธ์ิจากผู้ดแูลระบบ MIS ก่อน ระบบแบ่งสิทธ์ิการใช้งานตามผู้ใช้งานได้ 2ประเภทได้แก่ 

1) ผู้ดูแลข้อมูลอาคารส่วนกลางสามารถจัดการข้อมูลอาคารสถานท่ีได้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั และทกุหวัข้อในการจดัการ 

2) ผู้ดแูลข้อมลูอาคารสถานท่ีระดบัคณะ สามารถจัดการข้อมลูอาคารสถานท่ีได้เฉพาะ
อาคารท่ีอยู่ภายใต้สงักดัคณะตนเองเท่านัน้ 

หลงัจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว  ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมลูส่วนตวัของผู้ เข้าใช้งาน และเมนู
ของระบบอาคารสถานท่ีท่ีแตล่ะสิทธ์ิสามารถใช้งานได้ ดงัรูปท่ี 2.3 

กรอกรหสัผ่าน 

กรอกช่ือผู้ใช้งาน 

คลกิ เข้าสูร่ะบบ 
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รูป  2.3 หน้าจอแสดงข้อมลูสว่นตวัของผู้เข้าใช้งาน และเมนขูองระบบอาคารสถานท่ีตามสิทธ์ิการใช้งาน 

2.2 จัดกำรข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 
จัดการข้อมลูอาคารสถานท่ี หมายถึง การจัดการรายละเอียดข้อมลูอาคารสถานท่ี ได้แก่ 

การบันทึกอาคารสถานท่ีใหม่ การปรับปรุงรายละเอียดอาคารเดิมท่ีได้บันทึกไปแล้ว และการลบข้อมูล
อาคาร 

2.2.1 เพิ่มอำคำรใหม่ 
การเพ่ิมอาคารใหมห่มายถึง การเพ่ิมรายละเอียดอาคารใหมเ่ข้าสู่ระบบ โดยให้ท าการคลิก

ท่ีเมน ูจดัการข้อมลูอาคารสถานท่ี  
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รูป  2.4 เมนจูดัการขอข้อมลูอาคารสถานท่ี 

หลงัจากคลิกท่ี จดัการข้อมลูอาคารสถานท่ี แล้วระบบจะแสดงหน้ารายการอาคารทัง้หมดท่ี
มีอยู่ในแตล่ะวิทยาเขตโดยมีตวัเลือกให้เลือกดรูายการ อาคารสถานท่ี ของแตล่ะวิทยาเขต ในกรณีท่ีเข้าใช้
งานระบบด้วย สิทธ์ิผู้ดแูลข้อมลูอาคารสถานท่ีส่วนกลางจะสามารถเลือกดรูายการได้ทุกวิทยาเขต ส่วน
สิทธ์ิผู้ดูแลข้อมูลอาคารสถานท่ีระดับวิทยาเขตและระดับคณะ จะดรูายการได้เฉพาะ วิทยาเขต และ
หน่วยงานตนเองเท่านั น้  โดยท่ีหน้าแสดงรายการอาคารนีจ้ะแสดงปุ่ มส าหรับเ พ่ิมอาคารใหม ่

 ให้ท าการคลิกท่ีปุ่ มเพ่ิมอาคารใหมเ่พ่ือเพ่ิมข้อมลูอาคาร ดงัรูปท่ี 2.5 

 

คลิก เมนูจัดกา ร ข้อมูลอาคา ร
สถานที่ 
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รูป  2.5 หน้าจอแสดงขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูการเพ่ิมอาคารใหม ่
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หลังจากคลิก เพ่ิมอาคารใหม่ แล้วระบบจะแสดงหน้าฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมลูอาคาร
สถานท่ีจะประกอบด้วยข้อมลูหลกัๆ 2 สว่นคือ ข้อมลูทั่วไปของอาคาร และ ข้อมลูหน่วยงานผู้ดแูลอาคาร 
ในการกรอกข้อมลูจะต้องท าการบนัทึกข้อมลูท่ีจ าเป็นในสว่นท่ีมีเคร่ืองหมาย * (ดาวสีแดง) ให้ครบถ้วน  

1) ข้อมลูทัว่ไปของอาคาร จะประกอบด้วย  

 ช่ืออาคารหมายถึง ช่ือมาตรฐานท่ีใช้เรียกอาคาร 

 ช่ือทัว่ไปของอาคาร หมายถึง ช่ือท่ีใช้เรียกทัว่ไปของอาคาร 

 ช่ือย่อภาษาองักฤษ หมายถึง ช่ือภาษาองักฤษของอาคาร 

 อาคารใช้เพ่ือ หมายถึง ลกัษณะการใช้สอยของอาคาร 

 บริษัทรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ช่ือบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร 

 จ านวนวนัก่อสร้างตามสัญญา หมายถึงจ านวนวนัทัง้หมดท่ีใช้ในการก่อสร้าง
อาคาร 

 วนัเซ็นสญัญา หมายถึงวนัท่ีลงนามท าสญัญาก่อสร้างอาคาร 

 วนัเร่ิมก่อสร้าง หมายถึงวนัท่ีเร่ิมต้นด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

 วนัสิน้สดุการก่อสร้าง หมายถึงวนัท่ีสิน้สดุการด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

 วนัรับมอบอาคาร หมายถึงวนัท่ีรับมอบอาคารหลงัจากเสร็จสิน้การก่อสร้างอาคาร 

 คา่ปรับ หมายถึงคา่ปรับท่ีเกิดขึน้จากการก่อสร้างอาคาร 

 ค่าใช้จ่ายการวางแผนและคมุงาน หมายถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการวางแผน
ควบคมุการก่อสร้างอาคาร 

 คา่งานท่ีเพ่ิมขึน้ หมายถึงคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างท่ีเกินงบประมาณ 

 ประเภทของโครงสร้าง หมายถึง ประเภทโครงสร้างของตัวอาคารเช่น อาคาร
คอนกรีตเสริมเหลก็, อาคารไม้, อาคารคร่ึงคอนกรีตเริมเหลก็ คร่ึงไม้ 

 จ านวนชัน้ หมายถึงจ านวนชัน้ปกติทัง้หมดของอาคาร 

 จ านวนชัน้ใต้ดิน หมายถึง จ านวนชัน้ใต้ดินของอาคาร 

 ชัน้ดาดฟ้า หมายถึงอาคารมีชัน้ดาดฟ้าหรือไม ่

 สถานะอาคาร หมายถึงสถานะการ ใช้งานของอาคารเช่น ใช้งานปกติ , ยกเลิก
การใช้งาน 

 หมายเหต ุหมายถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อมลูท่ีกรอก 
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2.2.2 กำรปรับปรุงข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 
ปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานท่ี เป็นการปรับปรุงรายละเอียดอาคารท่ีเคยบันทึกไว้แล้วใน

ระบบระบบ จึงจะเป็นการแก้ไข ปรับปรุง ข้อมลูของอาคารแต่ละหลงั โดยสามารถท่ีจะแก้ไขข้อมลูได้ดงันี ้
ช่ืออาคาร  ช่ือทั่วไปของอาคาร  ช่ือย่อภาษาองักฤษ  อาคารใช้เพ่ือ  บริษัทรับเหมาก่อสร้าง  จ านวนวัน
ก่อสร้างตามสญัญา  วนัเซ็นสญัญา  วนัเร่ิมก่อสร้าง  วนัสิน้สดุการก่อสร้าง  วนัรับมอบอาคาร   ค่าปรับ  
คา่ใช้จ่ายการวางแผนและคมุงาน  คา่งานท่ีเพ่ิมขึน้  ประเภทของโครงสร้าง  จ านวนชัน้  จ านวนชัน้ใต้ดิน  
ชัน้ดาดฟ้า  สถานะอาคาร  หมายเหตขุ้อมลูหน่วยงานผู้ดแูลอาคารข้อมลูหน่วยงานผู้ดแูลอาคาร  ข้อมลู
งบประมาณ  ข้อมลูสถาปนิก  ข้อมลูวิศวกร  การปรับปรุง ซ่อมแซม  ภาพถ่ายอาคารดงัรูปท่ี 2.6 

 

รูป  2.6 หน้าจอแสดงขัน้ตอนการปรบัปรุงข้อมลู 
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กำรจัดกำรข้อมูลงบประมำณ สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือ
เข้าสูห่น้าจดัการข้อมลูงบประมาณผู้ใช้สามารถท าการเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมลูงบประมาณได้ตามสิทธ์ิในการ
จดัการข้อมลู การเพ่ิมข้อมลูงบประมาณสามารถท าตามขัน้ตอนดงัรูปท่ี 2.6 

 

รูป  2.7 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูงบประมาณ 
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กำรแก้ไขข้อมูลงบประมำณ ผู้ ใช้สามารถเลือกปรับปรุงข้อมูลตามรายการท่ีต้องการ
ปรับปรุงข้อมลูงบประมาณจากนัน้ท าการกรอกข้อมลูท่ีต้องการแก้ไขแล้วท าการบนัทึกตามรูปท่ี 2.8 

 

รูป  2.8 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูงบประมาณ 

กำรลบข้อมูลงบประมำณ ผู้ใช้สามารถเลือกการลบข้อมลูจากแถวรายการข้อมลู
งบประมาณท่ีต้องการลบตามรูปท่ี 2.9 

 

รูป  2.9 หน้าจอการลบข้อมลูงบประมาณ 



22 
 

กำรจัดกำรข้อมูลสถำปนิกผู้ออกแบบอำคำร สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม 

 เพ่ือเข้าสูห่น้าจดัการข้อมลูสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารดงัรูปท่ี 2.10 - 2.12 

 

รูป  2.10 หน้าจอเพ่ิมข้อมลูสถาปนิก 
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รูป  2.11 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูสถาปนิก 

 

รูป  2.12 หน้าจอการลบข้อมลูสถาปนิก 

กำรจัดกำรข้อมูลแผนกำรบ ำรุงรักษำรำยปีสามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม

จากหน้ารายละเอียดอาคาร เมื่อผู้ใช้ท าการคลิกเข้าสูห่น้าการจดัการข้อมลู
แผนการบ ารุงรักษารายปีผู้ใช้จะสามารถท าการเพ่ิม ปรับปรุงและลบข้อมลูในสว่นของแผนการบ ารุงรักษา
รายปีได้ตามสิทธ์ิท่ีได้รับ ผู้ใช้สามารถท าการเพ่ิมแผนการบ ารุงรักษารายปีตามขัน้ตอนรูปท่ี 2.13 – 2.15 
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รูป  2.13 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูแผนการบ ารุงรักษารายปี 

 

รูป  2.14 หน้าจอการปรับปรุงข้อมลูแผนการบ ารุงรักษารายปี 
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รูป  2.15 หน้าจอการลบข้อมลูแผนการบ ารุงรักษารายปี 

 

 

กำรจัดกำรข้อมูลวศิวกรผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง สามารถท าได้โดยการคลกิท่ีปุ่ ม 

 เพ่ือเข้าสูห่น้าจดัการข้อมลูวิศวกรผู้ควบคมุงานก่อสร้าง ดงัรูปท่ี 2.16 - 2.18 
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รูป  2.16 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูวิศวกรผู้ออกแบบ 
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รูป  2.17 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูวิศวกรผู้ออกแบบ 

 

รูป  2.18 หน้าจอการลบข้อมลูวิศวกรผู้ออกแบบ 
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กำรจดักำรข้อมูลกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม

เพ่ือเข้าสูห่น้าจดัการข้อมลูการปรับปรุง ซ่อมแซมดงัรูปท่ี 2.19 – 2.21 

 

รูป  2.19 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการปรับปรุงซ่อมแซม 
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รูป  2.20 หน้าจอการเพ่ิมรายละเอียดข้อมลูการปรับปรุงซอ่มแซม 
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รูป  2.21 หน้าจอการลบข้อมลูการปรับปรุงซ่อมแซม 

กำรจดักำรข้อมูลภำพถ่ำยอำคำร สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม เพ่ือเข้าสู่
หน้าจดัการข้อมลูภาพถ่ายอาคารดงัรูปท่ี 2.22 – 2.24 

 

รูป  2.22 หน้าจอการเพ่ิมรูปภาพอาคาร 
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รูป  2.23 หน้าจอการปรับปรุงภาพอาคาร 

 

รูป  2.24 หน้าจอการลบภาพอาคาร 
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กำรจดักำรข้อมูลกำรรือ้ถอนอำคำร สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือ
เข้าสูห่น้าจดัการข้อมลูการรือ้ถอนอาคารดงัรูปท่ี 2.25 – 2.27 

 

รูป  2.25 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการรือ้ถอนอาคาร 
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รูป  2.26 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูการรือ้ถอนอาคาร 
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รูป  2.27 หน้าจอการลบข้อมลูการรือ้ถอนอาคาร 

กำรจดักำรข้อมูลแบบแปลนอำคำร สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม 

 เพ่ือเข้าสูห่น้าจดัการข้อมลูแบบแปลนอาคารดงัรูปท่ี 2.28 – 2.30 

 

รูป  2.28 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูแบบแปลนอาคาร 
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รูป  2.29 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูแบบแปลนอาคาร 

 

รูป  2.30 หน้าจอการลบข้อมลูแบบแปลนอาคาร  
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กำรจดักำรข้อมูลอนุรักษ์พลังงำน สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือ
เข้าสูห่น้าจดัการข้อมลูอนรุักษ์พลงังานดงัรูปท่ี 2.31 – 2.33 

 

รูป  2.31 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูอนรุักษ์พลงังาน 
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รูป  2.32 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูอนรุักษ์พลงังาน 

 

รูป  2.33 หน้าจอการลบข้อมลูอนรุักษ์พลงังาน 
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กำรจัดกำรข้อมูลรูปแผนท่ีไปยังตัวอำคำรสามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม  

 เพ่ือเข้าสูห่น้าจดัการข้อมลูรูปแผนท่ีไปยงัตวัอาคารดงัรูปท่ี 2.34 – 2.36 

 

รูป  2.34 หน้าจอการเพ่ิมรูปแผนท่ีไปยงัตวัอาคาร 



39 
 

 

รูป  2.35 หน้าจอการแก้ไขรูปแผนท่ีไปยงัตวัอาคาร 

 

รูป  2.36 หน้าจอการลบรูปแผนท่ีไปยงัตวัอาคาร 
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กำรจดักำรข้อมูลห้องของอำคำรสามารถท าการเพ่ิม แก้ไขและท าการลบในส่วนของห้องแต่
ละอาคารและในสว่นห้องห้องท่ีเป็นสนามกีฬาในร่มสามารถเข้าสู่เมนูจัดการในส่วนชัน้ของอาคาร ชัน้ใต้
ดินหรือชัน้ดาดฟ้าตามรูปท่ี 2.37 – 2.46 

 

รูป  2.37 หน้าจอแสดงสว่นเมนกูารจดัการห้อง 

 

รูป  2.38 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูห้อง 
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รูป  2.39 หน้าจอการปรับปรุงข้อมลูห้อง 

 

รูป  2.40 หน้าจอการปรับปรุงข้อมลูสว่นของพืน้ท่ี 
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รูป  2.41 หน้าจอการลบข้อมลูสว่นของพืน้ท่ี 

 

รูป  2.42 หน้าจอการลบข้อมลูห้อง 
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รูป  2.43 หน้าจอการจดัการข้อมลูครุภณัฑ์ 
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รูป  2.44 หน้าจอการเพ่ิมสนามกีฬาในตวัอาคาร 
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รูป  2.45 หน้าจอการปรับปรุงสนามกีฬาในตวัอาคาร 
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รูป  2.46 หน้าจอการลบสนามกีฬาในตวัอาคาร 

2.3 จัดกำรข้อมูลบ้ำนพักอำศัย 
จดัการข้อมลูบ้านพกัอาศยั หมายถึง การจดัการรายละเอียดข้อมลูของบ้านพกัอาศยั ได้แก่ การ

บนัทึก ปรับปรุง ลบ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามสว่นด้วยกนั 1.ข้อมลูหมูบ้่าน 2.ข้อมลูบ้านพกัอาศยั/ท่ีพกั
โดยในบ้านพกัอาศยัแตล่ะหลงัจะประกอบไปด้วยสมาชิกภายในบ้านพักอาศยัคือส่วนท่ี 3 โดยท า
การคลิกท่ีเมน ูจดัการข้อมลูบ้านพกัอาศยั  

 

รูป  2.47 เมนจูดัการขอข้อมลูบ้านพกัอาศยั 

 

คลิกเมนูจัดการข้อมูลบ้านพัก
อาศยั 
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หลงัจากคลิกท่ี จดัการข้อมลูบ้านพกัอาศยัซึ่งจะเขามาจดัการในสว่นท่ี 1 คือจัดการข้อมลูหมู่บ้าน
ระบบจะแสดงหน้ารายการจดัการข้อมลูหมูบ้่าน ดงัรูปท่ี 2.47 หากต้องการเพ่ิมบ้านพัก ปรับปรุง หรือลบ
บ้านพกั คลิกท่ีช่ือหมูบ้่าน จะแสดงหน้ารายการจดัการข้อมลูบ้านพกัอาศยั/ท่ีพกัดงัรูปท่ี 2.48 

 

รูป  2.48 แสดงหน้ารายการจดัการข้อมลูหมบู้าน 

 หากผู้ใช้ต้องการเพ่ิมหมูบ้่านผู้ใช้สามารถท ารายการได้โดยคลิ๊กท่ีเมนู “เพ่ิมหมู่บ้านใหม่” จากนัน้
ท าการกรอกข้อมลูรายละเอียดตา่งๆดงัรูปท่ี 2.49 

 

รูป  2.49 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูหมูบ้่าน 
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รูป  2.50 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูหมูบ้่าน 

 

รูป  2.51 หน้าจอการลบข้อมลูหมูบ้่าน 
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 หลงัจากบันทึกข้อมลูการจัดการในส่วนท่ี 1 เรียบร้อยแล้วผู้ ใช้สามารถจัดการในส่วนของข้อมูล

บ้านพกัอาศยั/ท่ีพกัคือสว่นท่ี 2 ได้โดยสามารถเลือกในสว่นของการ “เพ่ิมบ้านพกั” ดงัรูปท่ี 2.52 

 

รูป  2.52 หน้าจอรายการจดัการข้อมลูบ้านพกัอาศยั 

 หากผู้ ใช้ต้องการเพ่ิมส่วนของบ้านพักอาศัยผู้ ใช้สามารถคลิ๊กเมนู “เพ่ิมบ้านพักอาศัย/ท่ีพัก” 

จากนัน้ท าการกรอกข้อมลูบ้านพกัแล้วท าการบนัทึกดงัรูปท่ี 2.53 

 

รูป  2.53 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูบ้านพกัอาศยั 
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รูป  2.54 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูบ้านพกัอาศยั 
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รูป  2.55 หน้าจอการลบข้อมลูบ้านพกัอาศยั 

 เมื่อท าการเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมลูบ้านพักเรียบร้อยแล้วระบบสามารถจัดเก็บข้อมลูการซ่อมแซม

บ้านพกัในแตล่ะหมูบ้่านได้ซึ่งผู้ ใช้สามารถท าเพ่ิม แก้ไข ลบรายการซ่อมแซมบ้านพักได้จะสามารถเข้าสู่

หน้าจอการจัดการซ่อมแซมโดยคลิ๊ก “ซ่อมแซม” ระบบจะแสดงหน้ารายการซ่อมแซมและรายละเอียด

บ้านพกัอาศยัดงัรูปท่ี 2.56 

 

รูป  2.56 หน้าจอรายการซ่อมแซมบ้านพกัอาศยั/ท่ีพกั 
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 ผู้ ใช้จะสามารถเพ่ิมรายการซ่อมแซมบ้านพักได้จากการคลิ๊ก “เพ่ิมข้อมลูการซ่อมแซมบ้านพัก” 

จากนัน้ท าการกรอกรายละเอียดข้อมลูแล้วท าการบนัทึก 

 

รูป  2.57 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการซ่อมแซมบ้านพกัอาศยั/ท่ีพกั 
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รูป  2.58 หน้าจอการปรับปรุงข้อมลูการซ่อมแซมบ้านพกัอาศยั/ท่ีพกั 
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รูป  2.59 หน้าจอการลบข้อมลูการซ่อมแซมบ้านพกัอาศยั/ท่ีพกั 

หลกัจากจดัการข้อมลูในสว่นของบ้านพักอาศยั/ท่ีพักเรียบร้อยแล้ว ผู้ ใช้สามารถจัดการข้อมลูใน

สว่นสดุท้ายคือสว่นผู้อยู่อาศยั ซึ่งผู้ใช้สามารถท าการเพ่ิมผู้อาศยัในบ้านพกัอาศยัได้ดงัรูปท่ี  2.60 

 

รูป  2.60 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูผู้อาศยั 
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รูป  2.61 หน้าจอการลบข้อมลูผู้อาศยั 

2.4 จัดกำรข้อมูลสนำมกีฬำกลำงแจ้ง 
การจดัการสนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึง การเพ่ิม ปรับปรุง ลบข้อมลูของสนามกีฬากลางแจ้ง ได้แก่ 

ช่ือสนามกีฬา ประเภทสนาม วนัท่ีรับมอบ ความกว้าง ความยาว ขนาดพืน้ท่ี ลกัษณะการใช้งาน ระบบ
ไฟฟ้าและแสงสวา่ง อาคารประจ าสนาม ห้องน า้ ฯลฯ โดยให้ท าการคลิกท่ีเมน ูจดัการสนามกีฬากลางแจ้ง 

 

รูป  2.62 เมนจูดัการข้อมลูสนามกีฬากลางแจ้ง 

 

 

 

คลิก เ มนูจั ดกา ร ข้ อมูลสนาม กีฬ า
กลางแจ้ง 
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หลงัจากคลิกท่ี จดัการสนามกีฬากลางแจ้ง แล้วระบบจะแสดงหน้าการจดัการสนามกีฬากลางแจ้ง 
ดงัรูปท่ี 2.61 

 

รูป  2.63 แสดงหน้าการจดัการสนามกีฬากลางแจ้ง 

 

รูป  2.64 หน้าจอการเพ่ิมสนามกีฬากลางแจ้ง 
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รูป  2.65 หน้าจอการปรับปรุงข้อมลูสนามกีฬากลางแจ้ง 
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รูป  2.66 หน้าจอการลบข้อมลูสนามกีฬากลางแจ้ง 

2.5 จัดกำรข้อมูลพืน้ท่ีใช้สอยกลำงแจ้ง 
การจดัการสนามกลางแจ้ง หมายถึง การเพ่ิม ปรับปรุง ลบข้อมลูของสนามกีฬากลางแจ้ง ได้แก่ 

ช่ือสนามกีฬา ประเภทสนาม วนัท่ีรับมอบ ความกว้าง ความยาว ขนาดพืน้ท่ี ลกัษณะการใช้งาน ระบบ
ไฟฟ้าและแสงสวา่ง อาคารประจ าสนาม ห้องน า้ ฯลฯ โดยให้ท าการคลิกท่ีเมน ูจดัการสนามกีฬากลางแจ้ง 

 

รูป  2.67 เมนจูดัการข้อมลูพืน้ท่ีใช้สอยกลางแจ้ง 

 

 

คลิก เ มนู จั ดกา ร ข้ อมูลพื น้ ที่ ใ ช้ สอ ย
กลางแจ้ง 
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หลงัจากคลิกท่ี จดัการสนามกีฬากลางแจ้ง แล้วระบบจะแสดงหน้าการจดัการสนามกีฬากลางแจ้ง 
ดงัรูปท่ี 2.67 

 

รูป  2.68 หน้าจอการจดัการข้อมลูสนามกลางแจ้ง 

 

รูป  2.69 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูสนามกลางแจ้ง 
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รูป  2.70 หน้าจอการปรับปรุงข้อมลูสนามกลางแจ้ง 



61 
 

 

รูป  2.71 หน้าจอการลบข้อมลูสนามกลางแจ้ง 

2.6 จัดกำรข้อมูลผู้อนุมัติใช้งำนอำคำร 
จดัการข้อมลูผู้อนมุตัิใช้งานอาคาร หมายถึง การจัดการรายละเอียดข้อมลูของผู้อนุมตัิใช้งาน

อาคาร ได้แก่ การบันทึกช่ือ-สกุลผู้อนุมตัิใช้งานอาคาร ต าแหน่ง  โดยให้ท าการคลิกท่ีเมนู จัดการ
ข้อมลูอาคารสถานท่ี  

 

รูป  2.72 เมนจูดัการข้อมลูผู้อนมุตัิใช้งานอาคาร 

คลิกเมนูจัดการข้อมูลผู้ อนุมัติใช้งาน
อาคาร 
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หลงัจากคลิกท่ี จดัการข้อมลูผู้อนมุตัิใช้งานอาคาร แล้วระบบจะแสดงหน้าหลกัของจัดการข้อมลู
ผู้อนมุตัิใช้งานอาคารซึ่งจะประกอบไปด้วยสว่นการค้นหารายช่ือผู้อนมุตัิแล้วรายการผู้อนมุตัิ ดงัรูปท่ี 2.73 

 

รูป  2.73 หน้จอจดัการข้อมลูผู้อนมุตัิใช้งานอาคาร 

 

รูป  2.74 หน้จอการเพ่ิมรายช่ือผู้อนมุตัิใช้งานอาคาร 
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รูป  2.75 หน้าจอการลบรายช่ือผู้อนมุตัิใช้งานอาคาร 

2.7 บันทกึกำรใช้งำนอำคำรสถำนท่ี 
บนัทึกการใช้งานอาคารสถานท่ี หมายถึง การบนัทึกรายละเอียดค าขอใช้งานอาคาร ได้แก่ การ

บนัทึกวตัถปุระสงค์ วนัท่ีใช้งาน จ านวนผู้ ใช้งาน รายการอาคารและห้องท่ีใช้  โดยให้ท าการคลิกท่ี
เมน ูบนัทึกการใช้งานอาคารสถานท่ี  

 

รูป  2.76 เมนบูนัทึกการขอใช้งานอาคาร 

หลงัจากคลิกท่ี บนัทึกการใช้งานอาคารสถานท่ี แล้วระบบจะแสดงหน้ารายการบันทึกการใช้งาน
อาคารสถานท่ี ดงัรูปท่ี 2.72 

คลิก เมนูบันทึกกา รขอใ ช้งานอาคาร
สถานที่ 
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รูป  2.77 หน้าจอการบนัทึกการขอใช้งานอาคารสถานท่ี 
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 หลงัจากผู้ ใช้ท าการกดยืนยันข้อมูลการขอใช้งานอาคารสถานท่ีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการ

บนัทึกข้อมลูการขอใช้งานอาคารสถานท่ีจะท าการแสดงรายการขอใช้งานอาคารสถานท่ีและสถานะดงัรูปท่ี 

2.78 

 

รูป  2.78 หน้าจอรายการค าขอใช้งานอาคารสถานท่ี 

2.8  อนุมัติกำรขอใช้งำนอำคำรสถำนท่ี 
อนมุตัิการขอใช้งานอาคารสถานท่ี หมายถึง การเปลี่ยนสถานะของการขอใช้งานอาคารสถานท่ี

ตามรายการค าขอใช้งานท่ีผู้ใช้บนัทึกเข้ามาซึ่งจะประกอบไปด้วย วตัถปุระสงค์ วนัท่ีใช้งาน จ านวน
ผู้ใช้งาน รายการอาคารและห้องท่ีใช้  โดยให้ท าการคลิกท่ีเมน ูอนมุตัิการขอใช้งานอาคารสถานท่ี  

 

รูป  2.79 เมนอูนมุตัิการขอใช้อาคารสถานท่ี 

หลงัจากคลิกท่ี อนมุตัิการขอใช้งานอาคารสถานท่ี แล้วระบบจะแสดงหน้ารายการอนมุตัิการขอใช้
งานอาคารสถานท่ี ดงัรูปท่ี 2.80 

คลิก เมนูอนุมั ติการขอใ ช้อาคาร
สถานที่ 
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รูป  2.80 หน้าจอรายการขอใช้งานอาคารสถานท่ีรอการอนมุตั ิ

 เมื่อผู้ใช้ต้องการบนัทึกค าขออนมุตัิสามารถเข้าสูห่น้าจอบนัทึกใบรายการโดยคลิ๊ก “รหัสการขอใช้

งาน” จากนัน้ระบบจะแสดงหน้าบนัทึกค าขอ การอนมุตัิจะมีอยู่ 2 สว่นด้วยกนัคือการอนมุตัิใบรายการและ

การอนมุตัิห้อง การบนัทึกการอนมุีติห้องสามารถท าได้ดงัรูปท่ี 2.75 
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รูป  2.81 หน้าจอการบนัทึกการอนมุตัิสว่นของใบค าขอ 

 

รูป  2.82 หน้าจอการบนัทึกการอนมุตัิสว่นของห้อง 

2.9 ค้นหำข้อมูลห้อง 
การค้นหาข้อมลูห้อง หมายถึง การค้นหาห้องโดยกรอกข้อมลูห้องได้แก่ คณะ/หน่วยงาน ช่ือห้อง รหสั 

ห้อง และ ช่ืออาคาร โดยให้ท าการคลิกท่ีเมน ูค้นหาข้อมลูห้อง  

 

รูป  2.83 เมนคู้นหาข้อมลูห้อง 

คลิกเมนูค้นหา ข้อมูล
ห้อง 
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หลงัจากคลิกท่ี ค้นหาข้อมลูห้อง แล้วระบบจะแสดงหน้าการค้นหาข้อมลูห้อง ดงัรูปท่ี 2.84  

 

รูป  2.84 หน้าจอการค้นหาข้อมลูห้อง 

2.10 ตรวจสอบข้อมูลอำคำรสถำนท่ี  
การตรวจสอบข้อมลูอาคารสถานท่ี หมายถึง การตรวจสอบข้อมลูท่ีมีการบันทึกไปของแต่ละอาคาร

วา่มีการครบถ้วนของข้อมลูแล้วรึยงั ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดข้อมลูของอาคารนัน้ๆได้ 

 

รูป  2.85 เมนตูรวจสอบข้อมลูอาคารสถานท่ี 

คลิกเมนูตรวจสอบข้อมูลอาคารรสถาน
ที่ 
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หลงัจากคลิกท่ี ตรวจสอบข้อมลูอาคารสถานท่ี แล้วระบบจะแสดงหน้ารายการจ านวนอาคารสถานท่ีมี
อยู่ในระบบ ดงัรูปท่ี 2.86 

 

รูป  2.86 หน้าจอรายการจ านวนอาคารสถานท่ี 


