
คู่มือการใช้งานระบบแจง้ซ่อม 
หน่วยซ่อมบ ารุง/หน่วยสาธารณูปโภค กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 



 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เป็นระบบที่สนับสนนุการท างานของเจ้าหน้าที่ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการการแจ้งซ่อมบ ารุงให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งสามารถเข้างานระบบแจ้ง
ซ่อมออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://building.utility.snru.ac.th/  

 

รูปภาพ แสดงหน้าจอระบบแจ้งซ่อม 

เมื่อเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อมระบบจ าท าการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบดังรูปภาพ 

 

รูปภาพ แสดงหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบแจ้งซ่อม 

 

 

 

การเข้าใช้งานระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน ์

 

http://building.utility.snru.ac.th/


*** กรณีผู้ใชง้านเข้าใช้งานระบบแจ้งซ่อมครั้งแรกจะยงัไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้จะต้องท าการ 
      ลงทะเบยีนชื่อผู้ใช้ก่อน ดังรูปภาพ 

 

รูปภาพ แสดงหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อม 

*** ชื่อ – นามสกุล ผู้ใช้งานกรุณากรอกค าน าหน้าชื่อด้วยเนื่องจาก ชื่อ - นามสกุล จะถูกเขียนลงใน 
      บันทึกข้อความตอนที่เจ้าของเรื่องหรือผู้รับผิดชอบออกรายงานบันทึกข้อความเพื่อน าเสนอพิจารณา 
      อนุมัต ิ

*** เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนชื่อผู้ใช้เรียบร้อยแล้วจะยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ จะต้องรอให้ผู้ดูแล 
      ระบบอนมุัติสิทธิ์การใชง้านก่อน 

 

 



 เมื่อผู้ใช้งานได้รับอนุมัติสิทธิ์และเข้าระบบได้แล้วจะเข้าสู่การใช้งานระบบแจ้งซ่อมซึ่งกระบวนการและ
รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดหน่วยงานเจ้าของเรื่องและผู้ดูและระบบเท่านั้นที่จะสามารถเห็นรายการที่แจ้งซ่อม  
ดังภาพ 

 

รูปภาพ แสดงหน้าจอรายการแจ้งซ่อม 

ค าอธบิาย 

หมายเลข 1 แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อม 
หมายเลข 2 ค าอธิบายสีแสดงสถานะติดตามการแจ้งซ่อม 
หมายเลข 3 ระดับปัญหาการแจ้งซ่อมซึ่งจะมีอยู่ 4 ระดับ คือ รอได้, ด่วน, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด 
หมายเลข 4 สถานการณ์แจ้งซ่อม ส าหรับใช้ติดตามสถานการณ์แจ้งซ่อมซึ่งดูรายละเอียดสีได้จากหมายเลข 2 
หมายเลข 5 แก้ไขและดูรายละเอียดรายการแจ้งซ่อม รายการนี้จะหายไปเมือผู้แลระบบด าเนินการแล้ว 
               *** ถ้าผู้ดูแลระบบด าเนินการแล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายการแจ้งซ่อมได ้
หมายเลข 6 รายละเอียดการแจ้ง ปุ่มนี้แสดงแทนปุ่มหมายเลข 5 ส าหรบัดูรายละเอียดการแจ้งซ่อม 
               *** ปุ่มนี้จะแสดงก็ต่อเมือปุ่มหมายเลข 5 หายไปแล้ว หมายถึงเจ้าผู้ระบบด าเนินการแล้ว 
                    จึงสามารถดูได้แค่รายละเอียดอย่างเดียว 
หมายเลข 7 พิมพ์บันทึกข้อความ เมือด าเนินการบันทึกรายการแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้วสามารถ 
                ปริ้นบันทึกข้อความเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติได ้

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งานระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน ์

 



ค าอธบิายเพิ่มหมายเลข 

หมายเลข 1 แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อม ดังภาพ 

 

รูปภาพ แสดงหน้าจอฟอร์มกรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อม 

 จากรูปภาพแบบฟอร์มจะถูกออกแบบมาใหก้รอกเหมือนแบบฟอร์มบันทึกข้อความส่วนราชการ เพื่อ
การกรอกเสร็จแล้วจะสามารถปริ้นรายงานการแจ้งซ่อมออกมาในรูปแบบของบันทึกข้อความได้เลย ดังนี้ 

หมายเลข 1 ชอ่งกรอกส่วนราชการ ค่าเริ่มต้นระบบจะก าหนดให้เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถ้าต้องการเปลี่ยน 
               กส็ามารถเปลี่ยนได้เลย 
หมายเลข 2 ที่ ศธ ให้กรอกเลข ศธ หนังสอืออกของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งรูปแบบการกรอกสามารถตัวเลข 
               เป็นเลขไทย หรอื เลข อาราบิค ก็ได้ ซึ่งการออกรายงานระบบจะแปลงจากเลข อาราบิก ให้เป็น 
               เลขไทย เอง 
หมายเลข 3 เรื่อง ค่าเริ่มต้นระบบจะก าหนดเรื่องให้ ซึ่งสามารถเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง ของบันทึก 
               ขอ้ความได้ 
หมายเลข 4 เบอร์ โทร ภายใน กรอกหมายเลข เบอร์โทร ภายใน ของแต่ละส่วนราชการ 
หมายเลข 5 วนัที่ในบันทึก เป็นการก าหนดวันที่ในหนังสือบันทึกข้อความออก 
หมายเลข 6 เรียนถึง ค่าเริ่มต้นจะระบบจะก าหนดให้บันทึกข้อความฉบบันี้ เรียนถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
หมายเลข 7 ชอ่งส าหรับกรอกรายละเอียด รายการ ที่จะแจ้งซ่อม ซึ่งค่าเริ่มต้นระบบจะก าหนดเป็นตาราง 
                มาให้ ถ้าไม่ต้องการกรอกเป็นตารางก็สามารถลบตารางแล้วกรอกรายละเอียดรายการแจ้งซ่อมได้ 
ส าหรับการกรอกตัวเลขในช่องนี้ให้กรอกตัวเลขเป็นเลขไทย เท่านั้น เพราะในช่องนี้ตอนออกรายงานพิมพ์
บันทึกข้อความระบบจะไม่สามารถแปลงเป็นเลขไทยให้ได ้กรณีกรอกในตารางเมื่อคลิกที่ช่องในตารางจะมี
ฟังก์ชัน ในการ เพิ่มแถว ลบแถว เพิ่มคอลัมน์ ลบคอลัมน์ ในตารางดังนี้ 



 หมายเลข 7.1 ฟังก์ชันเพิ่มแถว ซึ่งจะแทรกแถวให้อยู่ด้านล่างของแถวที่ต้องการ  
 หมายเลข 7.2 ฟังก์ชันเพิ่มแถว ซึ่งจะแทรกแถวให้อยู่ระหว่างแถวบนของแถวที่ต้องการ 
 หมายเลข 7.3 ฟังก์ชันเพิ่มคอลัมน์ ซึ่งจะแทรกคอลัมน์อยู่ด้านหน้าของคอลัมน์ที่ต้องการ 
 หมายเลข 7.4 ฟังก์ชันเพิ่มคอลัมน์ ซึ่งจะแทรกคอลัมน์อยู่ด้านหลังของคอลัมน์ที่ต้องการ 
 หมายเลข 7.5 ฟังก์ชันลบแถว สามารถคลิกลบแถวได้ทีละแถว 
 หมายเลข 7.6 ฟังกช์ันลบคอลัมน์ คลิกเพื่อลบคอลัมน์ที่ไม่ต้องการออก 
 หมายเลข 7.7 ฟังก์ชันลบตาราง คลิกเพื่อลบทั้งตาราง 

หมายเลข 8 ฟังก์ชันในการเพิ่มรูปภาพประกอบรายละเอียดการแจ้งซ่อมเมื่อคลิกจะมีป๊อบอัฟหน้าจอขึ้นมา 
                เพื่อท าการให้ไปเลือกรูปภาพที่ต้องการดังรูปภาพ 

 

 จากรูปภาพให้ท าการคลิกที่ Browse.. หมายเลข 1 เพ่ือท าการไปเลือกรูปภาพที่ต้องการเมื่อเลือก
แล้วระบบจะท าการเพิ่มรูปภาพให้เอง โดยไม่ต้อง คลิกปุ่ม แทรกรูปภาพ (หมายเลข 3) 
หมายเลข 2 ใช้ในกรณีที่จะเพิ่มรูปภาพจาก Facebook หรือ google drive โดยสามารถก๊อปปี้ URL ของ
รูปภาพแล้วมาวางในช่อง หมายเลข 2 แล้วท าการคลิกปุ่ม แทรกรูปภาพ หมายเลข 3 ได้ 

*** ในการแทรกรูปภาพประกอบก็จะมีฟังก์ชันในการก าหนดขนาดของรูปภาพให้ใช้เมื่อคลิกที่รูปภาพจะ
ปรากฎฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้ 
 หมายเลข 8.1, 8.2 และ 8.3 เป็นฟังก์ชันก าหนดขนาดรูปภาพขนาด 100%, 50% และ 25%  
                       ตามล าดับ 
 หมายเลข 8.4,8.5 และ 8.6 เป็นฟังก์ชันในการก าหนดให้รูปภาพชิดซ้าย อยู่กึ่งกลาง หรือ ชิดขวา 
                       ตามล าดับ 
 หมายเลข 8.7 ฟังก์ชันส าหรับลบรูปภาพ เมื่อต้องการลบรูปภาพให้คลิกที่ฟังก์ชันนี้ 



หมายเลข 9 คลิกก าหนดระดับปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา 
หมายเลข 10 ปุ่มบันทึกข้อมลูแจ้งซ่อม เมื่อกรอกรายละเอียดครบหมดแล้วให้ท าการคลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อบันทึก 
                 การแจ้งซ่อม 
                 *** ขั้นตอนนีปุ้่มอื่น ๆ จะยังไม่ท างานเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วปุ่มอื่น ๆ ถงึจะท างานได้ 
หมายเลข 11 ปุ่มแก้ไขรายการแจ้งซ่อม เมือ่บันทึกข้อมูลแล้วปุ่มนี้จะสามารถท างานได้ สามารถแก้ไข 
                 รายละเอียดแล้วท าการบันทึกการแก้ไขข้อมูลได้ 
หมายเลข 12 ปุ่มยกเลิกการแจ้งซ่อม คลิกเมื่อต้องการยกเลิกรายการแจ้งซ่อม  
                 *** กรณสีามารถยกเลิกการแจ้งซ่อมได้ คอื พึ่งบันทึกข้อมูลไป จะสามารถยกเลิกได้ทนัที และ  
                 ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ก็จะสามารถยกเลิกการแจ้งซ่อมได้ แต่ถ้าผู้ดูแลระบบ 
                 ด าเนินการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งซ่อมได้ ปุ่มนีจ้ะไม่สามารถท างานได้ 
หมายเลข 13 ปุ่มพิมพ์บันทึกข้อความ คลิกเพื่อพิมพ์บันทึกข้อความ ซึ่งจะสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบ  
                 Microsoft Word สามารถจดัรูปแบบได ้
                *** กรณีออกรายงานมาแล้วข้อความไม่ถูกต้องก็สามารถท าการแก้ไขข้อความในระบบแล้ว 
                 บันทึกการแก้ไข แล้วค่อยพิมพ์รายงานบันทึกข้อความใหม ่
หมายเลข 14 ปุ่มสร้างรายการใหม่ คลิกเมอืต้องการสร้างรายการแจ้งซอ่มใหม ่เมื่อคลกิที่ปุ่มนี้จะเป็นการเริ่ม 
                  บันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด 
หมายเลข 15 ปุ่มกลับสู่หน้าหลัก คลิกเมือต้องการกลับหน้าเมนูหลัก 

 

 

 

 


