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ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานระบบ 

  
1. วิธีการใชงานระบบอาคาร-บานพัก 
 คลิกเมน ูBuildmed ดังรูป ข.1 
 

 
 

รูป ข.1 เมนูระบบอาคารบานพัก 
 

จะมีหนาจอเขาสูระบบแสดงออกมาดังรูป ข.2 
 

 
 

รูป ข.2 หนาจอเขาสูระบบ 
 

ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน คลิกปุมตกลง 
 1.1 การใชงานเมนูรายการเขาอาศัย 
 คลิกเมนูรายการเขาอาศัย คลิกเมนูรายการเขาอาศัยอาคารบานพักดังรูปที่ ข.3 
 

 
รูป ข.3 เมนูรายการเขาอาศัยอาคาร-บานพกั 
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รูป ข.4 หนาจอรายการเขาพกัอาศัย 
 

 การใชงานปุมคนหาสีเหลือง (ปุมท่ี 1) 
 ใชเพื่อคนหาที่อยูอาศัย 
 ชองรายการเขาอาศัยอาคาร-บานพัก 
 คลิกชองรายการเขาอาศัย จะแสดงขอมูลผูอาศัยที่ชองรายช่ือผูอาศัย 

การใชงานปุมบันทึกขอมูล 
 ใชสําหรับเมื่อตองการเพิ่ม แกไขหรือลบ ขอมูลรายการเขาอาศัย 
 การใชงานปุมคนหาผูอาศัยสีน้ําเงิน (ปุมท่ี 2) 
 ใชคนหารายชื่อผูอาศัยจากขอมูลอาคาร-บานพัก หรือจากฐานขอมูลบุคลกรคณะ คลิกปุม
คนหาจะปรากฏหนาจอบุคลกรดังรูป ข.5 
 

 
 

รูป ข.5  หนาจอผูอาศัยหรือบุคลากร 
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 คลิกเลือกรายการที่ตองการและคลิกปุมเลอืกเพื่อบันทึกขอมูลผูอาศัยลงในระบบอาคาร-
บานพัก 
 การใชงานปุมคนหาคําสัง่-ประกาศ (ปุมท่ี 3) 
 ใชคนหาคําสั่ง-ประกาศ คลิกปุมคนหาจะแสดงหนาจอคําสั่ง-ประกาศดงัรูป ข.6 
 

 
 

รูป ข.6 หนาจอคําสั่ง-ประกาศ 
 คลิกปุมเลือกหากตองการบนัทึกลงในรายการเขาอาศัย คลิกปุมเพิ่มหากตองการเพิม่คําสั่ง
ประกาศใหม 

1.2 การใชงานเมนูผูอาศัย 
คลิกเมนูรายการเขาอาศัย คลิกเมนูผูอาศัยดังรูป ข.7 
 

 
 

รูป ข.7 เมนูผูอาศัย 
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รูป ข.8  หนาจอผูอาศัย 
 

 รายการคณะ-หนวยงาน 
 สําหรับเลือกคณะ-หนวยงานของผูอาศัย 
 ปุมคนหาสีเหลืองหรือปุมแรก 
 ใชคนหาขอมูลผูอาศัยในระบบอาคาร-บานพัก 
 ปุมคนหาสีน้ําเงินหรือปุมท่ีสอง 
 ใชคนหาขอมูลผูอาศัยในฐานขอมูลบุคลกรของคณะฯ ใชงานดังรูป ข.3 
 การใชงานปุมเล่ือนตําแหนง 
 ใชสําหรับเลือนดูขอมูลแตละชวงรายการไปขางหนาหรือยอนกลับ 
 การใชงานปุมเพิ่ม 
 1.3 การใชงานเมนูแกไขรหัสผาน 
 คลิกเมนูเรียกเก็บ คลิกเมนูแกไขรหัสผานแสดงดังรูป ข.9 
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รูป ข.9 เมนูแกไขรหัสผาน 
 

 ระบบจะแสดงหนาจอแกไขรหัสผาน การแกไขรหัสทําไดโดยปอนรหัสเดิมและรหัสใหม
ใหตรงกัน คลิกปุม ตกลง ดังรูป ข.10 
 

 
 

รูป ข.10  หนาจอแกไขรหัสผาน 
 
 

 1.4 การใชงานเมนูอาคาร-บานพัก 
 คลิกเมนูอาคาร-บานพัก คลิกเมนูอาคาร-บานพักดังรูป ข.11 
 

 
 

รูป ข.11  เมนูอาคาร-บานพกั 
 

การใชงานหนาจอรายการที่อยูอาศัย 
 ใชสําหรับการเพิ่ม แกไข ลบขอมูลรายการที่อยูอาศัยดังรูปที่ ข.12 
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รูป ข.12 หนาจอรายการที่อยูอาศัย 

การใชงานหนาจอรายการกลุมท่ีอยูอาศัย 
 คลิกแถบชื่อกลุมที่อยูอาศัย ใชสําหรับการเพิ่ม แกไข ลบขอมูลรายการกลุมที่อยูอาศัยดังรูป
ที่ ข.13 
 

 
 

รูป ข.13 หนาจอกลุมที่อยูอาศัย 
การใชงานหนาจอรายชื่ออาคาร-บานพัก 
 คลิกแถบชื่อรายชื่ออาคาร-บานพัก ใชสําหรับการเพิ่ม แกไข ลบขอมูลรายชื่ออาคาร-
บานพักอาศยัดังรูปที่ ข.14 

 
 

รูป ข.14 หนาจอรายชื่ออาคาร-บานพัก 
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 การใชงานหนาจอขอมูลพื้นฐานอาคาร-บานพัก 
 คลิกแถบชื่อขอมูลพื้นฐานอาคาร-บานพัก  ใชสําหรับการเพิ่มขอมูลขอมูล แกไข ลบ 
พื้นฐานอาคาร-บานพัก ดังรูปที่ ข.15 
 

 
 

รูป ข.15  หนาจอขอมูลพื้นฐานอาคาร-บานพัก 
 

 1.5 การใชเมนูหนวยงาน 
 คลิกเมนูอาคาร-บานพัก คลิกเมนูหนวยงาน ดังรูปที่ ข.16 
 

 
 

รูป ข.16  เมนูหนวยงาน 
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รูป ข.17  หนาจอหนวยงานภายใน 
 

 การใชงานหนาจอหนวยงานภายใน 
 ใชสําหรับเพิ่ม แกไข ลบขอมูลหนวยงานภายใน 

การใชงานหนาจอคณะหรือหนวยงาน 
 ใชสําหรับเพิ่ม แกไข ลบขอมูลคณะหนวยงาน 
 1.6 การใชงานเมนูคําสั่งประกาศ 
 คลิกเมนูอาคาร-บานพัก คลิกเมนูคําสั่ง-ประกาศดังรูป ข.18 
 

 
 

รูป ข.18 เมนูคําสั่งประกาศ 
 

 ใชงานเชนเดียวกับการใชงานปุมคนหาคําสั่ง-ประกาศดงัรูป ข.5 
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รูป ข.19  หนาจอคําสั่ง-ประกาศ 
 

  1.7 การใชงานเมนูรายงาน 
 คลิกเมนูรายงาน คลิกเมนูรายงานที่ตองการดังรูป ข. 20 
 

 
 

รูป ข. 20  เมนูรายงาน 
 1.8 การใชงานเมนูรายงานอาคาร-บานพัก 
 คลิกเมนูรายงาน คลิกเมนูรายงานอาคาร-บานพักดังรูป ข.21 
 

 
 

รูป ข.21 เมนูรายงานอาคาร-บานพัก 
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รูป ข.22  หนาจอรายงานอาคาร-บานพัก 
 

 คลิกปุมพิมพรายงานจะไดหนาจอพิมพรายงานออกมา คลิกปุมเครื่องพิมพเพื่อพิมพ
รายงานออกทางเครื่องพิมพดังรูป ข.23 
 

 
 

รูป ข.23  หนาจอพิมพรายงาน 
การใชงานเมนูรายงานรายงานรายละเอียดที่อยูอาศัย รายงานผูอยูอาศัย และรายงาน

สาธารณูปโภค มีวิธีการใชงานเชนเดียวกันกับการใชงานเมนู รายงานอาคาร-บานพัก 
 

2. คูมือการใชงานระบบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
 ระบบสาธารณูปโภคมี 3 ระบบ คือ ระบบเรียกเก็บคาขยะและตัดหญา ระบบเรียกเก็บคา
น้ําประปา ระบบเรียกเก็บคาไฟฟา แตละระบบมีวิธีการใชงานเชนเดียวกัน 
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รูป ข. 24  เมนูเขาใชงาน 
 

เมนู Elpower  เมนูสําหรับเขาใชงานระบบเรียกเก็บคาไฟฟา 
เมนู Rubcut  เมนูสําหรับเขาใชงานระบบเรียกเก็บคาขยะและตัดหญา 
เมนู Water เมนูสําหรับเขาใชงานระบบเรียกเก็บคาน้ําประปา 

 ใชระบบเรียกเก็บคาไฟฟาเปนตัวอธิบายการใชงาน 
คลิกเมนู Elpower ดังรูป ข.24 จะมีหนาจอเขาสูระบบแสดงออกมาดังรูป ข.25 

 

 
 

รูป ข.25  หนาจอเขาสูระบบ 
 

ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน คลิกปุมตกลง 
 

2.1  การใชงานเมนูเรียกเก็บประจําเดือน 
คลิกเมนูเรียกเก็บ คลิกเมนูเรียกเก็บประจําเดือนดังรูป ข.26 
 

 
 

รูป ข.26  เมนูเรียกเก็บ 
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จะปรากฏหนาจอเรียกเก็บคาบริการแสดงดังรูป ข.27 
 

 
 

รูป ข.27  หนาจอเรียกเก็บคาบริการ 
 

การใชงานปุมแสดงรายการ 
คลิกปุมแสดงรายการ จะปรากฏขอมูลแสดงรายการเรียกเก็บคาไฟฟา ผูใชงานสามารถ

เรียกดูขอมูลแตละกลุมที่อยูอาศัยได โดยคลิกเลือกรายการที่ที่อยูอาศัย ระบบจะทําการคนหาขอมูล
ออกมาแสดงตามที่ผูใชงานตองการทราบ 

 

การเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
 การเรียกเก็บทําไดโดยที่ชองแสดงคากอนใช หลังใชใหปอนขอมูลการใชสาธารณูปโภค
เขาไดเลย (ยกเวนคาตัดหญาและเก็บขยะระบบจะคํานวณคาใชจายใหเองจากสถานะเขาอยู) เมื่อใส
คาเสร็จระบบจะทําการคํานวณคาใชจายใหเองโดยอัตโนมัติดังรูป ข.28 
 

 
 

รูป ข.28  สวนการปอนขอมูลการใชสาธารณูปโภค 
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 การใชงานปุมประมวลผล 

ใชงานเมื่อตองการทําการประมวลผลเรียกเก็บคาไฟฟา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การเรียกเก็บ คลิกปุมประมวลผล ระบบจะทําการประมวลผลขอมูลการเรียกเก็บใหใหมดังรูป ข.29 

 

 
 

รูป ข.29  แถบปุมประมวลผลขอมูล 
 

การใชงานปุมเปล่ียนเดือน 
ใชสําหรับแกไขขอมูลการเรียกเก็บไปเปนเดือนที่ตองการ  
 

 
 

รูป ข.30  แถบปุมเปลี่ยนเดือน 
 
เมื่อคลิกปุมเปลี่ยนเดือนจะปรากฏหนาจอการเปลี่ยนเดือน-ป ที่เรียกเก็บ ออกมาสามารถทํา 

การเปลี่ยนคาได ดังรูป ข.31 
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รูป ข.31  หนาจอเปลี่ยนเดือน-ปที่เรียกเกบ็ 
 
การใชงานปุมลบรายการเรียกเก็บ 
หากตองการลบรายการของผูอาศัยที่ไมตองเรียกเก็บแลว      คลิกรายการที่ตองการลบหรือ

หรือถาตองการลบรายการทั้งหมด ใหคลิกชองเลือกทั้งหมด จะปรากฏเครื่องหมายถูกเลือกตรงชอง
ดานหนาของแตละรายการ คลิกปุม ลบรายการเรียกเก็บ  ระบบจะทําการลบขอมูลรายการเรียกเก็บ
ออก ดังรูป ข.32 
 

 
 

รูป ข.32  การลบรายการเรียกเก็บ 
 

  
2.2  การใชงานเมนูประวัติการเรียกเก็บ 
คลิกเมนูเรียกเก็บ คลิกเมนูประวัติการเรียกเก็บดังรูป ข.33 
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รูป ข.33  เมนูประวัติการเรียกเก็บ 
 

  เมื่อตองการทราบประวัติการเรียกเก็บของผูอาศัย คลิกเลือกชวงปที่ตองการคนหาประวัติ 
ปอนชื่อของผูอาศัยที่ตองการลงในชอง ช่ือ-สกุล คลิกปุมคนหา ระบบจะทําการคนหาขอมูลของผู
อาศัยดังกลาวออกมาแสดงใหผูใชงานทราบดังรูป ข.34 
 

 
 

รูป ข.34  หนาตางประวัตกิารเรียกเก็บ 
 

เมื่อตองการดูรายละเอียดประวัติการเรียกเก็บของผูอาศัย คลิกชื่อของผูอาศัยที่ตองการและ
ดูรายละเอียด โดยคลิกแถบชื่อรายละเอียด ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการเรียกเก็บของผูอาศัยดัง
รูป ข.35 

 

 
รูป ข.35  รายละเอียดประวตัิการเรียกเก็บ 
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 การใชงานปุมพิมพสรุปคาเรียกเก็บ 
 เมื่อตองการพมิพสรุปคาเรียกเก็บของผูอาศัย คลิกปุมพมิพสรุปคาเรียกเก็บ ระบบจะปรากฏ
หนาจอการพมิพ คลิกปุมเครื่องพิมพ ระบบจะทําการพิมพขอมูลออกทางเครื่องพิมพดังรูป ข.36 
 

 
 

รูป ข.36  ผลการพิมพประวตัิการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
 

 2.3 การใชงานเมนูแกไขรหัสผาน 
 ทําเชนเดยีวกบัระบบอาคาร-บานพัก 
 2.4 การใชงานเมนูรายการเขาอาศัย 
 คลิกเมนูรายการเขาอาศัย คลิกเมนูรายการเขาอาศัยอาคาร-บานพัก ดังรูป ข.37 
 

 
 

รูป ข.37  เมนูรายการเขาอาศัยอาคาร-บานพัก 
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 เมื่อตองการคนหาผูอาศัยที่ตองการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค ทําการคนหาจากที่อยูอาศัย 
เลขที่หรือหอง คลิกปุมคนหา ระบบจะทําการคนหาและดังรูป ข.38 
 

 
 

รูป ข.38  หนาจอของรายการเขาอาศัยอาคาร-บานพัก 
 

การใชงานปุมเพิ่มในรายการเรียกเก็บ 
เมื่อตองการเพิ่มผูอาศัยที่ตองการเรียกเก็บ คลิกชองหนารายชื่อของผูอาศัยที่ตองการ หรือ

หากตองการเพิ่มเขาไปทั้งหมดใหคลิกปุม ตามที่อาศัยที่คนหาทั้งหมด จะปรากฏเครื่องหมายถูก
เลือกตรงชองดานหนาของแตละรายการ ทําการกําหนดประเภทผูใชสาธารณูปโภคและคาอื่นๆ 
ตามระบุ คลิกปุมเพิ่มในการการเรียกเก็บ รายช่ือของผูอาศัยดังกลาวจะเขาสูระบบการเรียกเก็บ ดัง
รูป ข.39 

 

 
 

รูป ข.39  การเพิ่มขอมูลการเรียกเก็บ 
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2.5 การใชงานเมนูปรับปรงุอตัราเรียกเก็บ 
คลิกเมนูอัตราเรียกเก็บ คลิกเมนูปรับปรุงอัตราเรียกเก็บดงัรูป ข.40 
 

 
 

รูป ข.40  เมนูปรับปรุงอัตราเรียกเก็บ 
 

 การใชงานหนาจออัตราการเรียกเก็บ 
เมื่อตองการปรับปรุงอัตราเรียกเก็บ โดยการเพิ่มคาใหมเขาไปหรือปรับปรุงคาเดิม รวมทั้ง

คาคํานวณตางๆ ที่จําเปนสําหรับคาสาธารณูปโภคนัน้ ดงัรูป ข.41 
  

 
 

รูป ข.41  หนาจออัตราการเรียกเก็บ 
 

 การใชงานปุมบันทึก 
 ใชสําหรับการเพิ่มคาการคํานวณเชน คา ft คาสวนลดของผูอาศัยตามประเภทผูใช 
 การใชงานปุมเพิ่มและลบ 
 ใชสําหรับการเพิ่มชวงคาอัตราเรียกเก็บหรือลบชวงคาอัตราเรียกเก็บ 
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 การใชงานหนาจอประเภทผูใช 
 

 
 

รูป ข.42  หนาจอประเภทผูใช 
 การใชงานปุมเพิ่ม 

ใชสําหรับเพิ่มชื่อประเภทผูใชที่ตองการเพิม่ในชองประเภทผูใช 
 2.6 การใชงานเมนูพิมพใบเสร็จ 
 คลิกเมนูพิมพใบเสร็จ คลิกพิมพใบเสร็จและรายละเอียดดังรูป ข.43 
 

 
 

รูป ข.43  เมนูพิมพใบเสร็จ 

 
รูป ข.44  หนาจอพิมพใบเสรจ็ 



 120 

 การใชงานรายการที่อยูอาศัย 
 ใชเพื่อเลือกรายการที่ตองการพิมพใบเสร็จ 
 การใชปุมรายการเรียกเก็บ 
 ใชเพื่อแสดงรายการเรียกเกบ็ตามที่เลือกในรายการที่อยูอาศัย 
 การใชปุมพิมพใบเสร็จ 
 ใชส่ังพิมพใบเสร็จ ระบบจะแสดงหนาจอพิมพใบเสร็จขึ้นมา เมื่อตองการพิมพคลิกปุม
เครื่องพิมพ ระบบจะทําการพิมพขอมูลออกทางเครื่องพิมพ ดังรูป ข.45 
 

 
 

 
รูป ข.45  หนาจอการสั่งพิมพใบเสร็จ 

  
การใชงานปุมพิมพสรุปรายละเอียด 
 เมื่อตองการพิมพสรุปรายละเอียด ใหคลิกปุม พิมพสรุปรายละเอียด ระบบจะแสดงหนาจอ
การพิมพออกมา คลิกปุมเครื่องพิมพ ระบบจะทําการพิมพขอมูลออกทางเครื่องพิมพดังรูป ข.46 
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รูป ข.46  หนาจอการพิมพสรุปรายละเอียด 
 

 การใชงานปุมโอนขอมูล 
 เมื่อพิมพใบเสร็จและพิมพสรุปรายละเอียดแลว ปุมโอนขอมูลจะสามารถคลิกไดหาก
ตองการโอนขอมูลเรียกเก็บที่สมบูรณแลว(ที่จะไมมีการแกไขแลว) คลิกปุมโอนขอมูล 
 2.7 การใชงานเมนูสรุปเรียกเก็บประจําเดือน 
 คลิกเมนูพิมพใบเสร็จ คลิกเมนูพิมพสรุปรายละเอียดดังรูป ข.47 
 

  
 

รูป ข.47  เมนูพิมพสรุปเรียกเก็บประจําเดือน 
 

 
 

รูป ข.48  หนาจอพิมพสรุปเรียกเก็บประจาํเดือน 
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 การใชงานปุมแสดงรายการ 
 ใชเพื่อแสดงรายการสรุปประจําเดือนการใชสาธารณูปโภค 
 การใชงานปุมพิมพสรุปคาเรียกเก็บ 
 ใชส่ังพิมพใบสรุปประจําเดือนออกทางเครื่องพิมพ ทําเชนเดียวกับการพิมพใบเสร็จ 
 2.8 การใชงานเมนูรายงาน 
 คลิกเมนูรายงาน คลิกเมนูรายงานที่ตองการพิมพดังรูป ข.49 
 

 
 

รูป ข.49  เมนูรายงาน 
 

 คลิกเมนูรายงานสรุปปริมาณการใชไฟฟาประจําเดือน เลือกชวงที่ตองการทราบขอมูล คลิก
ปุมแสดง  คลิกปุมพิมพสรุปรายละเอียดรายละเอียด  การสั่งพิมพทําเชนเดียวกับการพิมพใบเสร็จ 
 

 
 

รูป ข.50  หนาจอรายงานสรุปเรียกเก็บประจําเดือน 
2.9 วิธีการใชงานระบบเรียกเก็บคาตัดหญาและเก็บขยะ 

 ระบบเรียกเก็บคาตัดหญาและเก็บขยะมีวิธีการใชงานเชนเดียวกันกับระบบการเรียกเก็บคา
ไฟฟา สามารถดูวิธีการใชงานไดจากวิธีการใชงานระบบเรียกเก็บคาไฟฟา  

2.10 การใชงานระบบเรียกเก็บคาน้ําประปา 
 ระบบเรียกเก็บคาน้ําประปามีวิธีการใชงานเชนเดียวกันกับระบบเรียกเก็บคาไฟฟา สามารถ
ดูวิธีการใชงานไดจากวิธีการใชงานระบบการเรียกเก็บคาไฟฟา  
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3.  คูมือการใชงานสาํหรับผูดูแลระบบ 
 วิธีการใชงานระบบสาธารณูปโภคสวนของผูดูแลระบบมีวิธีการใชงานดังนี ้
 3.1 การใชงานเมนูผูดูแลระบบ 
 คลิกเมนูผูดูระบบดังรูป ข..51 

 
 

รูป ข.51  เมนูผูดูแลระบบ 
 

 
 

รูป ข.52  หนาจอผูใชงาน 
 

 การใชงานหนาจอผูใชงาน 
 สําหรับจัดการขอมูลผูใชงาน ปุมคนหาสีน้ําเงินใชสําหรับคนหาผูใชงานจากฐานขอมูล
บุคลากรคณะฯ ที่ตองการเพิม่ 
 การใชงานหนาจอกลุมโปรแกรม 

 
รูป ข.53  หนาจอกลุมโปรแกรม 
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 การใชงานหนาจอรายละเอียดโปรแกรม 
 คลิกแถบชื่อกลุมโปรแกรม ใชสําหรับจัดการขอมูลกลุมผูใชงานและโปรแกรมที่กลุม
ผูใชงานมีสิทธิใช 
 

 
 

รูป ข.54  หนาจอรายละเอยีดโปรแกรม 
 

 คลิกแถบชื่อรายละเอียดโปรแกรม ใชจดัการขอมูลโปรแกรม 
 3.2 การใชงานเมนูระบบสาธารณูปโภค 
 คลิกเมนูระบบสาธารณูปโภคดังรูป ข.55 
 

 
 

รูป ข.55 เมนูระบบสาธารณูปโภค 
 

 
 

รูป ข.56  ระบบสาธารณูปโภค 
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 ใชจัดการขอมูลระบบสาธารณูปโภคที่คณะฯ เรียกเก็บอยู ปุมคนหาสนี้ําเงินใชสําหรับ
คนหาหนวยงานภายในคณะฯ ที่จะนํามาบนัทึกในการดแูลระบบสาธารณูปโภค 
 3.3 การใชงานเมนูภาษีมูลคาเพิ่ม 
 คลิกเมนูภาษีมลูคาเพิ่มดังรูป ข.57 
 

 
 

รูป ข.57  เมนูภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
 

รูป  ข.58 หนาจอภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

 ใชจัดการขอมูลภาษีมูลคาเพิม่โดยขอมูลมีหนวยเปนเปอรเซ็นต 
 

4. คูมือการใชงานระบบสาธารณูปโภคสวนของอินทราเน็ต 
 

 การเขาใชงานระบบในสวนของอินทราเน็ต  พิมพในชอง Address ของโปรแกรม Internet 
Explorer ดวย http://172.17.8.214  จะเขาสูหนาจอการใชงานระบบดังรูป ข.59 
 

 
รูป ข.59 หนาจอ Internet Explorer 
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คลิกปุมระบบสาธารณูปโภคจะเขาสูระบบตรวจสอบการใชสาธารณูปโภค ดังรูป ข.60 
 

 
 

รูป ข. 60 หนาจอระบบตรวจสอบการใชสาธารณูปโภค 
 

 ปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน  คลิกปุม Login จะเขาสูหนาจอการใชงาน ผูใชงานที่ login 
เขาใชจะสามารถใชงานระบบไดตามสิทธิที่ไดรับ ตัวอยางการใชงานระบบในสวนของผูใชงาน
ทั่วไปแสดงดังรูป รูป ข.61 ประกอบดวยปุมคาตัดหญาและเก็บขยะ ปุมคาไฟฟา ปุมคาน้ําประปา 
และปุมคาโทรศัพท 

 

 
 

รูป ข.61  หนาจอสําหรับผูใชงานทั่ว 
 

เมื่อตองการทราบขอมูลของสาธารณูปโภคเชนคาไฟฟา ใหเลือกชวงปพ.ศ. เร่ิมปพ.ศ.และ
ถึงปพ.ศ.  คลิกปุมคาไฟฟาจะไดคาการใชไฟฟาดังรูป ข.62 

 

 
รูป ข.62  รายการเรียกเก็บและปริมาณหนวยทีใ่ช 
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เมื่อตองการดูขอมูลในรูปแบบของการแสดงผลแบบกราฟ คลิกปที่ตองการ ก็ปรากฏหนา
จอแสดงผลแบบกราฟดังรูป ข.63 

 
รูป ข.63  กราฟแสดงปริมาณการใชไฟฟา 

 การใชงานปุมคาโทรศัพท  
จะมีความแตกตางจากการใชงานปุมอื่น ๆ โดยเมื่อคลิกที่ปุมคาโทรศัพทระบบจะเชื่อมโยง

ไปยังระบบการใชโทรศัพทตอไป  
 

 
 

รูป ข.64 หนาจอระบบตรวจสอบการใชโทรศัพท 
 

 การใชงานของผูบริหาร 
จะมีการใชงานแตกตางไปจากการใชงานของผูใชงานทั่วไปโดยสวนของผูบริหารจะมีปุม

รายงานสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นมาดังรูป ข.65 
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รูป ข.65  หนาจอของผูบริหาร 
 

  เมื่อคลิกปุมรายงานสาธารณปูโภค จะปรากฏหนาจอแสดงปุมรายงานคาตัดหญาและเก็บ
ขยะ ปุมรายงานการใชไฟฟา และปุมรายงานการใชน้ําประปาดังรูป ข.65 
 

 
 

รูป ข.66  หนาจอรายงานของผูบริหาร 
 

เมื่อตองการทราบรายงานของสาธารณูปโภคคาไฟฟา  คลิกเลือกชวงปพ.ศ. เร่ิมปพ.ศ.และ
ถึงปพ.ศ.  คลิกที่ปุมรายงานการใชไฟฟาดังรูป ข.67 

 

 
 

รูป ข.67  รายงานของผูบริหาร 
เมื่อตองการดูรายงานในรูปแบบการแสดงผลแบบกราฟ คลิกปที่ตองการ ก็จะปรากฏหนา

จอแสดงผลแบบกราฟดังรูป ข.68 
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รูป ข.68  กราฟแสดงรายงานปริมาณการใชไฟฟา 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค    

ตัวอยางแบบสอบถาม 
ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค  

บนเครื่องไคลเอนต 
 
คําชี้แจง : แบบสอบถาม มีวัตถุประสงค เพื่อตองการทราบผลการใชงานโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการปรับปรงุ และพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 

โปรดทําเครื่องหมายในชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด  
(5 ดีมาก 4 ดี 3 ปานกลาง 2 พอใช 1 ควรปรับปรุง) 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ความงายในการเขาสูระบบฯ      
2. รูปแบบการจัดวางตําแหนงตางๆ งายตอการใชงาน      
3. รูปแบบและความสวยงามของระบบฯ      
4. ความถูกตองของขอมูล      
5. การอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล      
6. ระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล      
7. ความนาสนใจและเหมาะสมของระบบฯ      
8. ประโยชนการใชงานระบบในภาพรวม      
 

 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
ภาคผนวก ง    

ตัวอยางแบบสอบถาม 
ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค  

บนอินทราเนต็ 
 
คําชี้แจง : แบบสอบถาม มีวัตถุประสงค เพื่อตองการทราบผลการใชงานโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการปรับปรงุ และพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 

โปรดทําเครื่องหมายในชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด  
(5 ดีมาก 4 ดี 3 ปานกลาง 2 พอใช 1 ควรปรับปรุง) 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ความงายในการเขาสูระบบฯ      
2. รูปแบบการจัดวางตําแหนงตางๆ งายตอการใชงาน      
3. รูปแบบและความสวยงามของระบบฯ      
4. ความถูกตองของขอมูล      
5. การอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล      
6. ระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล      
7. ความนาสนใจและเหมาะสมของระบบฯ      
8. ประโยชนการใชงานระบบในภาพรวม      
 

 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

ประวัติผูเขียน 

ช่ือ   นายสันทัด  ทวีสินสุวรรณ 

วัน เดือน ป เกดิ 7 กรกฎาคม 2509 

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสไฟฟาสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ปการศึกษา 2541 

    
ตําแหนงงานปจจุบัน นายชางอิเล็กทรอนิกส ระดบั 5 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


