
ระบบอาคารสถานที ่   หนา  1

  

คูมือการใชงาน ระบบอาคารสถานท่ี 
 

การเขาสูระบบ 

 การเขาใชงาน ระบบอาคารสถานที่ สามารถเขาไดจากโปรแกรม Internet Explorer (  ) โดยคลิกที่

ชอง Address และพิมพ Url ดังน้ี http://www.mis.ru.ac.th/Build/index.jsp  หลังจากน้ันกดปุม Enter จะ

ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 

 
 จากหนาจอดังกลาว ใหทานทําการ Login โดยปอน Username และ Password ใหถูกตอง หลังจากน้ัน 

กดปุม Login เพื่อเขาสูระบบ หรือ กดปุม Cancel เพื่อตองการยกเลิก  เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฏ

หนาจอดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 

กรอก Username 

กรอก Password 
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จากหนาจอดังรูปที่ 2 จะปรากฏเมนูดานซายมือสําหรับการจัดการขอมูลอาคาร ดังรูปที่ 3  
 

                 
 

รูปที่ 3 
 

1.ขอมูลอาคาร  เมื่อทานคลิกเลือกเมนู ขอมูลอาคาร  จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 

 จากรูปที่ 4 แสดงรายชื่ออาคาร แยกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยแตละหนวยงานจะไมสามารถเขา

มาจัดการขอมูลอาคาร ที่หนวยงานอ่ืนรับผิดชอบ อยูได ยกเวน ผูใชงาน ที่ เปน Admin เทาน้ัน 
 จากหนาจอดังกลาว ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดของแตละอาคารได โดยคลิก รายละเอียด ที่

ปรากฏอยูดานหลังของรายชื่ออาคาร จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 

 
 จากรูปที่ 5 แบงการแสดงขอมูลออกเปน 3 สวน คือ 
 (1) ขอมูลอาคาร   แสดงรายละเอียดของอาคารน้ันๆ เชน  ชื่ออาคารภาษาไทย  ชื่ออาคารภาษาอังกฤษ 

ประเภทอาคาร  พื้นที่  ประเภทการใชงานอาคาร  จํานวนชั้น  จํานวนหอง  เปนตน และแสดงรูปของอาคารน้ัน

ดังแสดงในรูปที ่6 

 
รูปที่ 6 
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 (2) ขอมูลหอง   แสดงรายการหองที่มีอยูในอาคารดังกลาว ในสวนของชื่อหอง  ประเภทหอง 

ประเภทการใชหอง  และจํานวนที่น่ัง ของแตละหอง ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 

 (3) ขอมูลคุณสมบัติอาคาร  แสดงรายการอุปกรณตางๆที่มีอยูในอาคารรวมทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 

 จากหนาจอแสดงขอมูลอาคาร  ทานสามารถ เพิ่มขอมูล แกไขขอมูล และ ลบขอมูล อาคาร ได โดย

การคลิกแทบ เพิ่มขอมูล  แกไขขอมูล และ ลบขอมูล ตามลําดับ 
 เพิ่มขอมูล  จากหนาจอแสดงขอมูลอาคาร ใหทานคลิกแทบ เพิ่มขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 

กรอกรหัสอาคาร ความยาวไมเกิน 5 ตัวอักษร 
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 จากหนาจอดังรูปที่ 9 ใหทานกรอกรหัสอาคาร ที่มีความยาวไมเกิน 5 ตัวอักษร โดยไมซ้ํากับรหัส

อาคารที่มีอยู  จากอาคารทั้งหมดที่มีอยูในระบบฐานขอมูล  หลังจากน้ัน คลิกปุม ตกลง ระบบจะทําการ

ตรวจสอบรหัสอาคารที่ไดกรอกไปแลว ถาในกรณีที่รหัสอาคารดังกลาว ซ้ํากับรหัสอาคารอ่ืนๆ ระบบจะแสดง

หนาตางเตือน ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 

 จากหนาจอดังรูปที่ 10 ใหทานคลิกปุม OK  เพื่อกลับมาแกไขรหัสอาคารใหถูกตอง หรือ ทําการ

ตรวจสอบรหัสอาคารดังกลาว วามีขอมูลอยูแลวหรือไม   
 กรณีที่รหัสอาคารที่ไดกรอกไปแลว ไมซ้ํากับรหัสอาคารอ่ืนๆ ที่มีอยู  จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11 
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 จากหนาจอดังรูปที่ 11 แสดงรายละเอียดของอาคาร ใหทานกรอกขอมูลตางๆ ใหครบถวน หลังจากน้ัน

คลิกปุม ตกลง ระบบจะทําการบันทึกขอมูลอาคาร ลงในฐานขอมูล และแสดงสถานะยืนยันการเพิ่มขอมูล

ดังกลาว ออกมาทางหนาจอ 
 แกไขขอมูล  จากหนาจอ ขอมูลอาคาร ใหทานคลิก แกไขขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 12 

 
 จากหนาจอดังรูปที่ 12 ใหทานคลิกเลือก รหัสอาคาร ที่ตองการแกไข จากลิสตรายการดังกลาว จะ

ปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 

คลิกเลือก รหัสอาคาร ท่ีตองการแกไข 
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 จากหนาจอดังรูปที่ 13 ใหทานทําการแกไข ขอมูลอาคารตางๆ ตามที่ตองการ หลังจากน้ัน คลิกปุม 

ตกลง เพื่อยืนยันการแกไข หรือ คลิกปุม ยกเลิก หากยกเลิกการแกไขขอมูล หลังจากน้ัน ระบบจะทําการบันทึก

การแกไขขอมลูดังกลาว ลงในฐานขอมูล และแสดงสถานะยืนยันการแกไข ออกมาทางหนาจอ 
 ลบขอมูล  จากหนาจออาคาร ใหทานคลิก แทบ ลบขอมูล จะ ปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 

 จากหนาจอดังรูปที่ 14 ใหทานคลิก  ขางหนารายการอาคารที่ตองการลบ หลังจากน้ัน คลิกปุม ลบ  

ระบบจะแสดงหนาจอยนืยนัการลบขอมูล คลิก OK เพื่อยืนยันการลบ หรือ Cancel เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
 
2.ขอมูลหอง  เมื่อทานคลิกเลือกเมนู ขอมูลหอง  จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 15 
 

 
รูปที่ 15 

 จากรูปที่ 15 แสดงรายการหอง แยกตามอาคาร โดยที่ทานสามารถเปลี่ยนไปดูรายการหองของอาคาร

อ่ืนๆ ได โดยคลิกเลือกจากรายการ อาคาร  
 นอกจากน้ี ทานสามารถดูรายละเอียด ของแตละหองได โดยคลิก รายละเอียด ที่ปรากฏอยูดานหลัง

ของชื่อหอง น้ัน จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 16 
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รูปที่ 16 
 จากรูปที่ 16  แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 (1) ขอมูลหอง   แสดงรายละเอียดของหองน้ันๆ เชน  ชื่อหอง ประเภทหอง  ประเภทการใชหอง  

จํานวนที่น่ังเรียน  จํานวนที่น่ังสอบ  พื้นที่หอง  เปนตน  ดังแสดงในรูปที่ 17 
 

 
รูปที่ 17 

 
 (2) ขอมูลคุณสมบัติหอง  แสดงรายการของอุปกรณที่มีอยูในหองน้ัน และจํานวนของอุปกรณแตละ

ชนิด ดังแสดงในรูปที่ 18 
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 รูปที่ 18 

 
 จากหนาจอแสดงขอมูลหอง  ทานสามารถ เพิ่มขอมูล แกไขขอมูล และ ลบขอมูล หอง ได โดยการ

คลิกแทบ เพิ่มขอมูล  แกไขขอมูล และ ลบขอมูล ตามลําดับ 
 เพิ่มขอมูล  จากหนาจอแสดงขอมูลหอง  ใหทานคลิกแทบ เพิ่มขอมูล จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 19 

 
รูปที่ 19 

 จากหนาจอดังรูปที่  19  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลหอง ใหทานคลิกเลือก อาคาร  ที่ตองการจะเพิ่ม

ขอมูลหองเขาไป จากรายการที่มีอยู    จากน้ัน  ใหทานกรอกรหัสหอง  และคลิกปุมตกลง จะปรากฎหนาจอดัง

รูปที่ 20 

คลิกเลือก รหัสอาคาร  

กรอก รหัสหอง  
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รูปที่ 20 

 จากรูปที่ 20 ใหทานกรอกขอมูลตางๆ ใหถูกตอง ครบถวน หลังจากน้ัน คลิกปุม ตกลง ระบบจะทํา

การเพิ่มขอมูลหอง เขาสูฐานขอมูล และแสดงสถานะยืนยันการเพิ่มขอมูลดังกลาว ออกมาทางหนาจอ 
 
 แกไขขอมูล  จากหนาจอ   ขอมูลหอง   คลิกเลือกแทบ    แกไขขอมูล  จะปรากฎหนาจอดังแสดงใน

รูปที่ 21  
 

 

รูปที่ 21 

คลิกเลือก รหัสอาคาร  

คลิกเลือก รหัสหอง  
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 จากหนาจอดังรูปที่ 21 ใหทานคลิกเลือก รหัสอาคาร  และ รหัสหอง ที่ตองการแกไข  หลังจากน้ัน 

คลิกปุม ตกลง จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 22 
 

 
รูปที่ 22 

 
 จากหนาจอ ดังรูปที่ 22 แสดงหนาจอแกไขขอมูลหอง ใหทานทําการแกไขขอมูลตามตองการ คลิก 

ตกลง เพื่อแกไขขอมูล หรือ คลิก ยกเลิก หากไมตองการแกไขขอมูล  ระบบจะทําการบันทึกขอมูลที่ทําการแกไข

ลงในฐานขอมูล และแสดงสถานะยืนยันการแกไขขอมูล ออกมาทางหนาจอ 
 ลบขอมูล  จากหนาจอขอมูลหอง คลิกเลอืก แทบ ลบขอมูล จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 23 
 

 
รูปที่ 23 

 จากหนาจอ ดังรูปที่ 23 ใหทานคลิกเลือกรหัสอาคาร จากรายการที่มีอยู  จะปรากฎหนาจอดังรูปที ่24 
 

คลิกเลือก รหัสอาคาร  
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รูปที่ 24 

จากหนาจอดังรูปที่ 24 ใหทานคลิก  ขางหนารายการหองที่ตองการลบ หลังจากน้ัน คลิกปุม ลบ  

ระบบจะแสดงหนาจอยนืยนัการลบขอมูล คลิก OK เพื่อยืนยันการลบ หรือ Cancel เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
3.คุณสมบัติหอง  เมื่อทานคลิกเลือกเมนู คุณสมบัติหอง  จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 25 
 

 
รูปที่ 25 

คลิกเลือก  อาคาร  คลิกเลือก หอง  
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 จากหนาจอ ดังรูปที่ 25 แสดงรายการ อุปกรณทั้งหมด ที่มีอยูในแตละหอง  แยกตามประเภทอุปกรณ  

ชื่ออุปกรณ และจํานวน  ทานสามารถดูขอมูลอุปกรณของหองอ่ืนๆ ได โดย การคลิกเลือกอาคาร และหอง จาก

รายการที่มีอยู  ระบบจะแสดงรายการอุปกรณตามตามลําดับ 
 เพิ่มขอมูล  จากหนาจอ ขอมูล คุณสมบัติหอง ใหทานคลิกเลือก แทบ เพิ่มขอมูล จะปรากฎหนาจอดัง

รูปที่ 26 
 

 
รูปที่ 26 

 จากหนาจอดังรูปที่ 26 แสดงการเพิ่มขอมูลคุณสมบัติหอง  ใหทานคลิกปุม เลือกอาคาร/หอง เพื่อ

เลือกหองที่ตองการ  โดยจะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 27 
 

 
รูปที่ 27 

 
 จากหนาจอดังรูปที่ 27 แสดงหนาจอการเลือกหอง ใหทานคลิกเลือกอาคาร จากรายการที่มีอยู ระบบ

จะแสดงรหัสหอง จากอาคารที่ไดเลือกไปแลว จากน้ัน ใหทานคลิกเลือกหองที่ตองการ แลวคลิกปุม เลือก ระบบ

คลิกเลือก  อาคาร/หอง 

คลิกเลือก  อุปกรณ  

กรอก จํานวน  
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จะทําการกรอกหองที่ทานไดเลือก ลงในชอง อาคาร/หอง ในหนาจอ เพิ่มขอมูล และปดหนาตาง เลือกหอง โดย

อัตโนมัติ 

 จากหนาจอ ดังรูปที่ 26 ใหทานคลิกปุม  เลือกประเภท/ชื่ออุปกรณ  เพื่อเลือกอุปกรณที่ตองการ โดยมี

การทาํงานคลายกับ หนาจอ  เลือกอาคาร/หอง  ดังปรากฎในรูปที่ 28 

 
รูปที่ 28 

 จากหนาจอ เพิ่มขอมูล คุณสมบัติหอง ในรูปที่ 26 เมื่อเลือกหอง และ อุปกรณ แลว ในสวนของ

รายละเอียดอุปกรณ ทานสามารถ เพิ่มในสวน Serial Number ได โดยคลิกเลือก เพิ่ม Serial Number จะ

ปรากฎหนาจอดังรูปที่ 29 
 

 
รูปที่ 29 

 จากหนาจอดังรูปที่ 29 ทานสามารถกรอก หมายเลขซีเรียล โดยการคลิกเพิ่ม Serial Number หรือ 

คลิก ลบ Serial Number เมือ่ตองการ ลบ หมายเลขซีเรียล    

คลิก เพื่อตองการลบหมายเลขซีเรียล  

คลิก 
เพื่อตองการ

เพิ่มหมายเลข

ซีเรียล 
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 ในรายละเอียดของแตละ ซีเรียล ใหทานกรอก หมายเลขซีเรียล  วันเดือนป ที่ซื้อ   ที่ใชงาน  และ

หมดอายุ ตามลําดับ  โดยจํานวนของอุปกรณควรเทากับ จํานวนรายการของ หมายเลขซีเรียล ซึ่งทานสามารถ

กรอกจํานวน หมายเลขซีเรียลไดทั้งหมด  10 ชุด   
 หลังจากกรอกขอมูลตางๆ เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม ตกลง เพื่อเพิ่มขอมูล ลงในฐานขอมูล 
 แกไขขอมูล  จากหนาจอ แสดงขอมูลคุณสมบัติหอง ใหทานคลิก แทบ  แกไข/ลบ ขอมูล จะปรากฎ

หนาจอดังรูปที่ 30 

 
รูปที่ 30 

 จากหนาจอดังรูปที่ 30  แสดงหนาจอการแกไข / ลบ ขอมูล  ใหทาน คลิกปุม  เลือกอาคาร/หอง  เพื่อ

เลือก หองที่ตองการ หลังจากน้ัน คลิกปุม คนหา  ระบบจะแสดงรายการขอมูลคุณสมบัติหอง จากการคนหา 

ดังกลาว ในรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 

คลิกเลือก อาคาร/หอง 

คลิกเลือกหัวขอ ท่ีตองการแกไข  

คลิกเลือกกรณีคนหาหองอื่น  
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 จากรูปที่ 31 แสดงรายการอุปกรณทั้งหมดที่มีอยูในหอง ใหทานคลิกหัวขอที่ตองการแกไข จะปรากฎ

หนาจอดังรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 

 จากรูปที่ 32 แสดงรายละเอียดอุปกรณ โดยอาจมีรายการมากกวา 1 รายการ ในกรณีที่ อุปกรณ

ดังกลาว มีการสั่งซื้อมากกวา 1 คร้ัง  ซึ่งแบงเปนชุดๆ  โดยมีสวนแกไข อยูทางดานขวาของรายการ และ มีปุมลบ

อยูทางดานซายของรายการ กรณีที่ทานตองการลบ ขอมูลรายการน้ันๆ  
 ใหทานคลิก ปุม แกไข ในชุดที่ตองการ จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 33 

 
รูปที่ 33 

 จากหนาจอดังรูปที่ 33  แสดงรายละเอียดอุปกรณ ในสวนจํานวน และ หมายเลขซีเรียล (ถามี) โดย

ทานสามารถแกไขในสวน จํานวน และ หมายเลขซีเรียลไดตามตองการ หลังจากน้ัน คลิกปุม ตกลง เพื่อทําการ

บันทึกการแกไขขอมูล โดยระบบจะแสดงสถานะยืนยัน การบันทึกขอมูล ออกมาทางหนาจอ 
 

คลิกเพื่อทําการแกไข ขอมูล  

 คลิกเพื่อตองการลบ  

คลิกกรณีตองการเพิ่มซีเรียล  

แกไขขอมูลจํานวนอุปกรณ  
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 ลบขอมูล  จากหนาจอดังรูปที่ 31 ทานสามารถลบขอมูลอุปกรณโดยการคลิก  ขางหนารายการ

อุปกรณที่ตองการลบ  โดยระบบจะลบขอมูลอุปกรณน้ีทั้งหมด ถาทานตองการลบรายการยอยของอุปกรณ

ดังกลาว ใหทานคลิกรายการที่ตองการลบ และคลิก   ขางหนารายการยอย ที่ตองกาลบ หลังจากน้ัน คลิกปุม 

ลบ  ระบบจะแสดงหนาจอยืนยันการลบขอมูล คลิก OK เพื่อยืนยันการลบ หรือ Cancel เพื่อยกเลิกการลบ

ขอมูล 
4.ขอมูลผูใชหอง  เมื่อทานคลิกเลือกเมนู ขอมูลผูใชหอง  จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 34  

 
รูปที่ 34 

 จากหนาจอดังรูปที่ 34 แสดงรายการผูติดตอขอใชหองทั้งหมด ที่ติดตอกับหนวยงาน โดยทาน

สามารถคลิกดูรายละเอียดตางๆ โดยคลิก รายละเอียด ดานหลัง รายการน้ันๆ โดยจะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 35 

 
รูปที่ 35 
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 เพิ่มขอมูล  จากหนาจอขอมูลผูใชหอง ใหทานคลิกเลือก แทบ เพิ่มขอมูล จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 36 

 
รูปที่ 36 

 จากหนาจอดังรูปที่ 36 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลผูใชหอง ใหทานกรอกขอมูลตางๆ ใหครบถวน

และถูกตอง จากน้ันคลิกปุม ตกลง ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงในฐานขอมูล และแสดงสถานะยืนยันการเพิ่ม

ขอมูลดังกลาว ออกมาทางหนาจอ 
 แกไขขอมูล จากหนาจอขอมูลผูใชหอง ใหทานคลิกเลือก แทบ แกไข/ลบขอมูล  จะปรากฎหนาจอดัง

รูปที่ 37 

 
รูปที่ 37 

กรอกขอมูลหนวยงาน  

กรอกขอมูลผูติดตอ 

กรอกขอมูลโทรศัพท 

กรอกขอมูลท่ีอยู 
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 จากหนาจอดังรูปที่ 37 แสดงรายการขอมูลผูใชหองทั้งหมด โดยทานสามารถแกไขขอมูล โดยการ

คลิก แกไข ดานหลังรายการผูใชหอง น้ันๆ หรือ กรณีที่ตองการลบขอมูล ใหทานคลิก  ขางหนารายการขอมูล

ผูใชหอง และคลิกปุม ลบ 
 จากรูปที่ 37 เมื่อทานคลิกปุม แกไข จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 38 

 
รูปที่ 38 

 จากหนาจอดังรูปที่ 38 แสดงหนาจอ แกไขขอมูลผูใชหอง ใหทานทําการแกไขขอมูลตามตองการ 

คลิกปุม ตกลง เพื่อยืนยัน การบันทึกการแกไขขอมูล หรือ ปุม ยกเลิก เพื่อ ยกเลิก การแกไขขอมูล โดยระบบจะ

ทําการบันทึกขอมูลดังกลาว และแสดงสถานะยนืยันการบันทึกขอมูลออกมาทางหนาจอ 
5.การจัดการหอง  เปนเมนูสําหรับการจัดการหอง เกี่ยวกับ การจองหอง  การยกเลิกหรือแกไขการจองหอง การ

ตรวจสอบหองวางกอนการจองหอง การคนหารหัสจองหอง ซึ่งหนวยงานจะสามารถเขามาจัดการในสวนน้ีได

เฉพาะอาคารหรือหองเรียนที่รับผิดชอบเทาน้ัน กรณีอาคารหรือหองเรียนอ่ืนๆ ตองติดตอกับหนวยงานอ่ืนที่

รับผิดชอบ  เมือ่ทานคลิกเลือก เมนู การจัดการหอง จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 39  

 

รูปที่ 39 

       
           พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง                                                                                                                                                                                                                         



ระบบอาคารสถานที ่   หนา  20

  

 จากหนาจอดังรูปที่ 39 แสดงรายการ การจองหองของอาคารที่หนวยงานน้ันๆ รับผิดชอบ ซึ่งทาน

สามารถเรียกดูรายละเอียดการจองได โดยคลิก รายละเอียด ซึ่งปรากฏอยูทางขวา ของรายการจองโดยจะปรากฎ

หนาจอดังรูปที่ 40 
 

 
รูปที่ 40 

  
 จากหนาจอดังรูปที่ 40 แสดงรายละเอียดการจองหอง เชน รหัสการจอง  ชื่อผูจอง หนวยงาน วันเวลา

เร่ิมตน และสิ้นสุด ของการจอง เปนตน  ซึ่งทานสามารถพิมพรายละเอียดการจองหองได โดยคลิกปุมพิมพซึ่ง

ปรากฏอยูทางดานลาง 

 
 ตรวจสอบหองวาง  เมื่อทานคลิกเลือกหัวขอ ตรวจสอบหองวาง จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 41ซึ่งเมนู

ดังกลาวใชสําหรับตรวจสอบหองที่ตองการขอใชงานวาวางหรือไม หรือในกรณีที่ตองการทราบการใชงานของ

หองน้ันๆ 
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รูปที่ 41 

 จากรูปที่ 41 แสดงหนาจอการตรวจสอบหองวาง โดยทานสามารถเลือกวันเร่ิมตน และ วันสิ้นสุด ที่

ตองการตรวจสอบ  ในสวนวันระหวางสัปดาห(จันทร-ศุกร) และ เวลา ทานสามารถเลือกตรวจสอบเปนบาง

วันที่ตองการ  หรือ เลือกตรวจสอบเปนบางเวลาที่ตองการได  และในสวนตัวเลือกที่เกี่ยวกับหองน้ัน ทาน

สามารถระบุหองที่ตองการตรวจสอบได หรือ กรณีที่ไมไดระบุหอง อาจเลือกคุณสมบัติหองตามที่ตองการ เชน 

จํานวนที่น่ัง   ประเภทหอง   ประเภทการใชหอง  หรือ  คุณสมบัติของหอง เชน หองที่มีอุปกรณฉายสไลด  เปน

ตน  เมื่อทําการเลือกเงื่อนไขที่ตองการตรวจสอบแลว  ใหทานคลิกปุม  คนหา  จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 42 

 

เลือกวันท่ีเร่ิมตน 

เลือกวันท่ีสิ้นสุด 

คลิกเลือกวัน กรณีตองการระบุวัน 

คลิกเลอืกชวงเวลา กรณีตองการระบุเวลา 

คลิกเลือก อาคาร/หอง กรณีตองการระบุหอง 

คลิกเลือก ท่ีน่ัง กรณีตองการระบุท่ีน่ัง คลิกเลือก ประเภทหอง กรณี

ตองการระบุประเภทหอง 

คลิกเลือก ประเภทการใชหอง กรณีตองการระบุ 

คลิกเลือก คุณสมบัติ กรณี

ตองการระบุคุณสมบัติ 
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รูปที่ 42 

 
 จากรูปที่ 42 แสดงรายงานการใชงานหอง  แบงเปนวัน และเวลา ชวงละ 30 นาที ตามเงื่อนไข วัน 

เวลา หรือ คุณสมบัติตางๆ ตามที่กําหนด  กรณีที่ไมไดระบุ หอง ที่คนหา ระบบจะแสดงการใชงานแยกตามหอง

ตางๆ   โดยทานสามารถเลือก อาคาร/หอง อ่ืนๆได จากรายการหองที่มีอยู  แลวคลิก ดูการใชหอง  ระบบจะ

แสดงการใชหองน้ันออกมาทางหนาจอ โดยเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดกอนหนาน้ี เชน ชวงวัน  หรือ ชวงเวลา  
 นอกจากน้ัน ทานสามารถเลือกดูรายละเอียดหองตางๆ โดยคลิก แสดงรายละเอียดหอง ที่ปรากฎอยู

ทางดานขวามือ  จะปรากฎหนาจอแสดงรายละเอียดหองน้ันๆ ในสวนตางๆ  ดังที่ไดกลาวมาแลว จากเมนู ขอมูล

หอง 
 เมื่อตองการกลับไปที่เมนู ตรวจสอบการใชหอง ใหทานคลิก  กลับสูหนาหลัก ที่ปรากฎอยูทาง

ดานลาง 

 ขอใชหอง  เปนเมนูที่ใชสําหรับใหผูใชเขามากรอกขอมูล การใชหองตางๆ โดยเปนหองที่อยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงานเอง  ซึ่งตองเขามากรอกขอมูล กอนวันใชงานจริง  โดยกอนกรอกขอมูลการขอใชหอง

ควรตรวจสอบการใชงานหอง จากเมนูตรวจสอบหองวางกอน  
  จากหนาจอ การจัดการหอง ใหทานคลิกแทบ ขอใชหอง จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 43 
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รูปที่ 43 

 จากหนาจอดังรูปที่ 43 แสดงหนาจอ การขอใชหอง ใหทานกรอกขอมูลในสวน หัวขอ  ผูติดตอขอใช

หอง โดยในสวนผูติดตอน้ี ใหทานคลิก ปุม เลือก เพื่อเลือกหนวยงานที่มีอยู กรณีที่หนวยงานที่มาขอใชหองมา

ติดตอเปนคร้ังแรก ใหทานเขาไปเพิ่มขอมูลหนวยงานที่ติดตอขอใชหอง จากเมนู ขอมูลผูใชหอง 

กรอกหัวขอ 

เลือกหนวยงาน 

เลือกวันท่ีเร่ิมตน 

เลือกวันท่ีสิ้นสุด 

คลิกเลือกวัน หรือ ระบุวัน 

คลิกเลือกเวลา 

คลิกเลือกหอง 

กรอกรายละเอียด 

กรอกหมายเหตุ 
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 เมื่อเลือกผูติดตอขอใชหองแลว  ใหทานคลิกเลือกวันเวลาเร่ิมตน สิ้นสุด ที่ตองการทําการจอง  

จากน้ัน คลิกเลือกวัน(จันทร – ศุกร) ที่ตองการจอง กรณีจํานวนวันมีมากกวา 7 วันและไมตองการจองทุกวัน 

โดยทานสามารถเลือกจากวันที่กําหนดมาให หรือ ระบุวันไดตามตองการ โดยคลิก ระบุวัน และ คลิกปุม  เลือก

วัน เพื่อทําการเลือกวันตามตองการ 
 เมื่อเลือกวันเรียบรอยแลว ใหทาน เลือกเวลาที่ตองการจอง โดยคลิกปุม  เลือกเวลา เพื่อเลือกเวลาที่

ตองการ โดยจะปรากฎหนาจอแสดงรายละเอียดวัน ดังรูปที่ 44 

 
รูปที่ 44 

 จากรูปที่ 44 ใหทานคลิกเลือกเวลาเร่ิมตน หลังจากน้ัน ระบบจะแสดงเวลาสิ้นสุด จากเวลาเร่ิมตน ที่

กําหนด กรณีทีไ่มพบชวงเวลาที่ตองการ ทานสามารถเขาไปเพิ่มได จากเมนู ขอมูลชวงเวลา 
 เมื่อเลือกเวลาเรียบรอยแลว ใหทาน เลือก หอง ที่ตองการจอง โดยคลิกปุม เลือก เพื่อเลือกหองตามที่

ตองการ หรือในกรณี ตองการหาหองจากคุณสมบัติหองใหทานคลิก คนหาหอง จะปรากฎหนาจอดังรูปที ่45 

 
รูปที่ 45 
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 จากหนาจอในรูปที่ 45 ทานสามารถคนหาหองตางๆ ตามคุณสมบัติที่ตองการ โดยสามารถเลือกได

มากกวา 1 ตัวเลือก หลังจากน้ัน คลิกปุม คนหา ระบบจะทําการคนหาหอง  และแสดงรายการที่ตรงตาม

คุณสมบัติดังกลาว ออกมาทางหนาจอ ดังรูปที่ 46 

 
รูปที่ 46 

 จากรูปที่ 46 ใหทานคลิกเลือกหอง ที่ตองการ ระบบจะปอนขอมูลหองที่ทําการเลือกให และทําการ

ปดหนาตางน้ี โดยอัตโนมัติ และกลับสูหนาจอในรูปที่ 43 จากน้ัน ใหทานกรอกในสวนรายละเอียดการจอง และ

หมายเหตุ ใหครบถวน แลวคลิกปุม เพิ่มขอมูล ระบบจะทําการบันทึกขอมูลการจองดังกลาว เขาสูฐานขอมูล 

และแสดงรายละเอียดการจองออกมาทางหนาจอ ซึ่งทานสามารถพิมพรายละเอียดน้ีเก็บไวได ดังรูปที่ 47 

 
รูปที่ 47 

       
           พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง                                                                                                                                                                                                                         



ระบบอาคารสถานที ่   หนา  26

  

 แกไข/ยกเลิก การจอง เปนการแกไข หรือ ตองการยกเลิก การจองหอง โดยการแกไข ตองแกไข กอน

ลวงหนา ไมตํ่ากวาหน่ึงวัน มิฉะน้ัน จะทําการแกไขไมได  
 จากหนาจอการจัดการหอง ใหทานคลิกแทบ แกไข/ยกเลิก การจอง จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 48 

 
รูปที่ 48 

 จากหนาจอดังรูปที่ 48 แสดงการคนหารหัสและหอง เพื่อเขาไปทําการแกไข หรือ ยกเลิก การจอง

หอง โดยทานสามารถทําการคนหาไดสองวิธี คือ  คนหาจากรหัสการจอง  หรือ  คนหาจากหนวยงานและหอง 
 คนหาจากรหัสการจอง  ใหทานคลิก รหัสการจอง  และกรอกหมายเลขการจอง ที่ตองการแกไข แลว

คลิกปุม คนหา จะปรากฎหนาจอแกไขการจองหองดังกลาว เพื่อใหทานทําการแกไข หรือ ยกเลิก การจอง 
 คนหาจากรหัสหนวยงานและหอง  ทานสามารถเลือกการคนหาจากสวนน้ี โดยคลิก รหัสหนวยงาน

และหอง  จากน้ันกรอกรหัสหนวยงานหรือคนหารหัสหนวยงานจากปุม คนหารหัส และกรอกหองที่ตองการ

หรือคนหาหอง จากปุม คนหาหอง  เมื่อกรอกขอมูลตางๆ เรียบรอยแลว คลิกปุม คนหา ระบบจะแสดงขอมูลการ

ขอใชหองจากหนวยงานและหองตามเงื่อนไขดังกลาว ออกมาทางหนาจอ   ซึ่งอาจมีรายการมากกวา 1 รายการ 

ใหทาน คลกิ แกไข ในรายการจองที่ตองการเขาไปแกไข หรือ คลิก ลบขอมูล กรณีที่ตองการยกเลิกการจองน้ันๆ 
 จากการคนหาดังกลาว จะปรากฎหนาจอแกไขขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 49 ใหทานแกไขขอมูลการจอง

ตามที่ตองการ  แลวคลิกปุมแกไข ระบบจะทําการบันทึกขอมูลที่ไดแกไขแลวลงฐานขอมูล และแสดงขอมูลที่

แกไขแลว ออกมาเพื่อใหสามารถพิมพใบจองออกมาได  หรือหากตองการยกเลิกการจอง สามารถคลิก ลบขอมูล

การจองหอง ที่ปรากฎอยูทางดานบน และเลือก OK เพื่อยืนยันการลบขอมูล จากหนาจอยืนยัน ระบบก็จะลบ

ขอมูลการจองหองดังกลาวให 
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รูปที่ 49 
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 คนหารหัสจองหอง กรณีที่ทานตองการคนหารหัสจองหอง ใหทานคลิกเลือกรายการ คนหารหัสจอง

หอง จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่50 
 

 
รูปที่ 50 

  
 จากหนาจอดังรูปที่ 50 แสดงหนาจอการคนหา ซึ่งทานสามารถ คนหารหัสจองหองได 2 กรณี คือ 

คนหาโดยเลือกจาก อาคาร/หอง  และ  คนหาโดยเลือกจากรหัสหนวยงาน 
 คนหาจากอาคาร/หอง  เมื่อทานคลิกเลือกตัวเลือก  อาคาร/หอง จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 51 แสดง

หนาจอใหทานระบุการเลือกหอง 
 

 
รูปที่ 51 

 
 ใหทานคลิกปุม OK จากน้ัน กลับมาสูหนาจอในรูปที่ 50  ปุมคนหาหอง จะปรากฏตัวอักษรเปนสีเขม 

ซึ่งแสดงวา ทานสามารถคนหาหองจากรายการหองได เมื่อทานคลิกปุม คนหาหอง แลว จะปรากฏหนาจอดังรูป

ที่  52 
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รูปที่ 52 

  
 จากหนาจอดังรูปที่ 52 ใหทานคลิกเลือก อาคารที่ตองการคนหา จากน้ันระบบจะแสดงรายการหอง

ทั้งหมด ของอาคารดังกลาว ใหทานคลิกเลือกรายการหองที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม เลอืก หนาจอเลือกหอง

จะปดไปโดยอัตโนมัติ และจะแสดงชื่อ หอง ที่ทานไดเลือก ในชองของ อาคาร/หอง ในรูปที่ 50 จากน้ันใหทาน 
คลิกปุม คนหา จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 53 

 
รูปที่ 53 

 จากหนาจอดังรูปที่ 53 แสดงรายการคนหาหอง จากหองที่ตองการ โดยทานสามารถดูรายละเอียดการ

จองหองตางๆ ได โดยคลิก รายละเอียด ที่ปรากฏอยูทางดานขวาของรายการการจองหองแตละรายการ 
 กรณีที่ทานตองการ คนหา รายการจองหอง ของหองหรืออาคารอ่ืน ใหทานคลิก คนหาใหม เพื่อกลับ

สูหนาจอในรูปที่ 50 
 คนหาจากรหัสหนวยงาน  เมื่อทานคลิกเลือกตัวเลือก  รหัสหนวยงาน จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 54 

แสดงหนาจอใหทานระบุการเลือกรหัสหนวยงาน 

 
    รูปที่ 54 
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 ใหทานคลิกปุม OK จากน้ัน กลับมาสูหนาจอในรูปที่ 50  ปุมคนหารหัส จะปรากฏตัวอักษรเปนสีเขม 

ซึ่งแสดงวา ทานสามารถคนหารหัสจองหอง เมื่อทานคลิกปุม คนหารหัส แลว จะปรากฏหนาจอดังรูปที่  55 
 

 
รูปที่ 55 

  
 จากหนาจอดังรูปที่ 55 แสดงหนาจอการคนหา รหัสหนวยงาน โดยคนหาจาก ชื่อหนวยงาน หรือ ชื่อ

ผูติดตอ เมื่อทานเลือกรายการชื่อหนวยงาน จะปรากฏรายการชื่อหนวยงานทั้งหมด หรือในกรณีที่เลือก ชื่อผู

ติดตอจะปรากฎรายชื่อผูติดตอทั้งหมด ใหทานคลิกเลือกรายการชื่อหนวยงาน หรือ  ชื่อผูติดตอที่ตองการ แลว

คลิกปุม เลือก  หนาจอตรวจสอบชื่อหนวยงาน จะปดไปโดยอัตโนมัติ และปรากฏรหัสหนวยงานในหนาจอดัง

รูปที่ 50  จากน้ันใหทานคลิกปุม คนหา จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 56 

 
รูปที่ 56 

  
 จากหนาจอดังรูปที่ 56 แสดงรายการคนหาหอง จากรหัสหนวยงานที่ตองการ โดยทานสามารถดู

รายละเอียดการจองหองตางๆ ได โดยคลิก รายละเอียด ที่ปรากฏอยูทางดานขวาของรายการการจองหองแตละ

รายการ 
 กรณีที่ทานตองการ คนหา รายการจองหอง ของหนวยงานอ่ืน ใหทานคลิก คนหาใหม เพื่อกลับสู

หนาจอในรูปที่ 50 
 

6.รายงาน  แสดงรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาคาร หรือ หอง หรือ การใชอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับอาคารหรือ

หอง เพื่อใชในการดูขอมูลตางๆ จากหนาจอใหทานเลือกเมนู รายงาน จะปรากฎหนาจอดังรูปที่  57 
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รูปที่ 57 

  
 จากหนาจอดังรูปที่ 57 ทานสามารถเขาไปดูรายงานในสวนตางๆ โดยการคลิก รายละเอียด ที่ปรากฎ

อยูทางดานขวา  เพื่อดูรายละเอียดตางๆ ตามตองการ  โดยในสวนใดที่ปรากฎตัวเชื่อมโยง (Hyperlink) ขอมูล 
ทานสามารถเขาไปดูขอมูลเพิ่มเติมได 
 ตัวอยาง หากตองการเรียกดูรายงานขอมูลอาคาร ใหทานคลิก ลิงค รายละเอียดที่ปรากฏอยูทางดาน

ขวามือ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 58 

 
รูปที่ 58 

คลิกเลือกรายงาน 

คลิกเลือกอาคาร 
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 จากรูปที่ 58 ใหทานคลิกเลือกอาคารเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 59 

 
รูปที่ 59 

 
จากรูปที่ 59 แสดงรายงานจํานวนหองทัง้หมดของอาคารน้ันๆ ซึ่งผูใชงานสามารถเรียกดูรายละเอียด 

ของอุปกรณ หรือ ตารางการใชงานหองแตละหองเพิ่มเติมได 

คลิกดูอุปกรณ 

คลิกดูการใชงาน 
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