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บทสรุป 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
อำคำรและสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือค ำนวณประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์อำคำรของมหำวิทยำลัย ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กลำงเอกสำรแนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 8 มีนำคม 2556 ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนนักปฎิบัติที่ เกี่ยวข้องกับงำนอำคำรสถำนที่ และงำนทะเบียน โดยมีชุมชนนักปฎิบัติกลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นแกนน ำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำควำมรู้มำออกแบบพัฒนำระบบเก็บรวบรวมข้อมูลอำคำร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ ของมหำวิทยำลัยให้เป็นฐำนข้อมูลกลำง น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรอำคำร กำร
จัดตำรำงสอน ตำรำงเรียน เป็นข้อมูลในกำรจัดสรรงบประมำณ วำงแผนแม่บทสิ่งก่อสร้ำงของมหำวิทยำลัย และ
ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์อำคำร กำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ (1) ส่วนของกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลอำคำรให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลอำคำร จัดเก็บแปลนอำคำร จัดเก็บข้อมูลปริมำณกำรใช้ห้อง (2) ส่ว น
ของกำรพัฒนำโปรแกรมค ำนวณประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์อำคำรและกำรรำยงำน ผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถ
เก็บรวบรวมข้อมูลอำคำร ห้องเรียน ห้องปฎิบัติกำร ฯลฯ ไดท้ั้งหมดของมหำวิทยำลัยตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 เป็น
ต้นมำถึงปัจจุบัน มีกำรประเมินประสิทธิภำพอำคำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนกลำงประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 จัดและ
พิมพ์รำยงำนจำกระบบส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
แนวทำงในกำรน ำผลไปใช้ประโยชน์ น ำควำมรู้จำกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกำรพัฒนำระบบไปใช้ในกำร
พัฒนำระบบงำนอื่น ๆ ท ำให้เขียนโปรแกรมง่ำย เสร็จเร็ว มีประสิทธิภำพ 
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Summary 
RMUTP creates Building Information Models (BIM) to assess efficiently of RMUTP  

building according to MOE standard by KM tools such as Cop discussion of software Cop to get 
idea how to write short code with good performance, registrar Cop to learn how to use physical 
classrooms to create timetable in Registrar system and campuses staffs Cop who work as 
building manager in campuses to learn how to manage rooms and to get cooperation fulfill 
data. The objectives are to understand working process of building management in the 
campuses and to get the ideas to create database of RMUTP building. This information is used 
for maximizing efficiently of classroom, lab or facility of RMUTP physical management, designing 
physical masterplan and allocating budget. BIM has 2 parts (1) Building data collection system 
to collect building plan, floor plan, room type, room area, room usage etc. (2) Building efficient 
assessment system. BIM completed and collected building data since 2556 and create RMUTP 
building efficient assessment report to Office of the Higher Education commission, Bureau of the 
Budget and Office of the Auditor General of Thailand. Using KM tools to build BIM are applied to 
other webs programming to better performance with less coding.   
 
ค าส าคัญ 
ระบบสำรสนเทศ อำคำร ฐำนข้อมูล กำรใช้ประโยชน์ ประสิทธิภำพ  
 
บทน า 

จำกจ ำนวนนักศึกษำทีเ่พ่ิมข้ึนทุกปีตำมสถิติ ท ำให้พื้นที่ท่ีอยู่ปัจจุบันของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลคับแคบ กำรขยำยพ้ืนที่ในทำงรำบถูกจ ำกัด กำรสร้ำงอำคำรใหม่แล้วเสร็จไม่ทันต่อควำมต้องของ
นักศึกษำที่เพ่ิมขึ้น กอปรกับควำมต้องกำรด้ำนกำยภำพที่ถูกบังคับโดยคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำอุดมศึกษำดังประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  
ปัญหา 

จำกที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนกลำงเกี่ยวกับอัตรำ 
กำรใช้ห้องเรียน และประสิทธิภำพกำรใช้ห้องเรียน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จ ำเป็นต้องบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถำบันอุดมศึกษำ และแจ้งให้สถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่งด ำเนินกำร
วิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ห้องเรียน ห้องบรรยำย และห้องปฏิบัติกำรเป็นประจ ำทุกปีตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกลำง ท ำให้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำย โดยมอบหมำยให้
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กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวบรวมข้อมูลห้องเรียน และวิเครำะห์
ประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ห้องเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  
 
ก่อนการจัดการความรู้  

กำรเก็บข้อมูลอำคำรแต่เดิมถูกเก็บอยู่ในกระดำษ เป็นลักษณะต่ำงหน่วยงำนต่ำงเก็บ แปลน 
อำคำรตอนขอจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงถูกเก็บไว้ที่กองนโยบำยและแผน และที่คณะ เมื่อสร้ำงอำคำรเสร็จคณะ
จะเป็นผู้เก็บแปลนอำคำร เมื่อมีกำรปรับปรุงอำคำรหรือห้องเรียน คณะจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง แปลนอำคำรที่
เปลี่ยนแปลงจะเก็บไว้ที่คณะ กองนโยบำยและแผนจะไม่มีแปลนอำคำรที่ปรับปรุง ท ำให้ข้อมูลอำคำรที่อยู่ที่กอง
นโยบำยและแผน (ส่วนกลำง) ไม่ทันสมัย เมื่อเวลำผ่ำนไปนำนอำคำรถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลำยครั้ง แปลน
อำคำรเดิมที่เก็บอยู่ที่กองนโยบำยและแผนไม่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้  แปลนอำคำรของคณะเมื่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบลำออก แปลนอำคำรที่ปรับปรุงอำจเกิดกำรสูญหำย  และไม่มีข้อมูลส ำรองเก็บไว้ที่ส่วนกลำง ท ำให้
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยไม่มีข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งก่อสร้ำงในภำพรวมของมหำวิทยำลัย  ต่อมำ 

กองนโยบำยและแผน คิดริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลอำคำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เก็บไว้ในฐำนข้อมูล  
ERP ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ พบว่ำข้อมูลอำคำรในระบบ ERP ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ตรงกับสภำพที่
มีอยู่จริง ขำดกำรตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในระบบว่ำถูกต้อง เพรำะไม่มีแปลนอำคำรให้ตรวจสอบ แปลนอำคำรส่วน
หนึ่งหำยไป จึงต้องท ำกำรวัดและจัดท ำแปลนอำคำรขึ้นใหม่ ข้อมูลห้องเรียนในระบบ ERP ไม่ตรงกับข้อมูล
ห้องเรียนในระบบทะเบียน  ท ำให้ไม่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดตำรำงกำรใช้ห้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และข้อมูล
ทีมี่อยู่ไม่เพียงพอต่อกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์อำคำรของมหำวิทยำลัยได้ 

 

วิธีการด าเนินงาน  

 แต่งตั้งคณะท ำงำน   

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สรุปบทเรียนจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ศึกษำค้นคว้ำจำกเว็ปไซต์ Km และเว็ปบล๊อก Km ที่เกี่ยวข้อง ศึกษำหลักเกณฑ์มำตรฐำนกลำงแนว
ทำงกำร เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ ำพกำร ใช้ ประ โยชน์ อำคำรของสถำบัน อุดมศึ กษำ  ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนพ้ืนที่ห้องเรียนของมหำวิทยำลัยในประเทศไทย และ
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ศึกษำวิธีกำรค ำนวณประสิทธิภำพกำรใช้ห้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนกลำง
กระทรวงศึกษำธิกำรจำกมหำวิทยำลัยในประเทศ ศึกษำเอกสำรกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้
ประโยชน์อำคำร ของมหำวิทยำลัยอ่ืน เช่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำธนบุรี  

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน น ำแนวคิดไปพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
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อำคำร (BIM : Building Management Information System) หรือเรียกว่ำระบบสำรสนเทศอำคำร ใน
กำรจัดกำรข้อมูลอำคำรของมหำวิทยำลัยโดยเฉพำะเพ่ือไม่ให้ข้อมูลอำคำรปะปนอยู่ในระบบข้อมูล
งบประมำณ  ท ำส ำเนำข้อมูลอำคำรจำกฐำนข้อมูลระบบงบประมำณ ไปจัดเก็บไว้ในระบบสำรสนเทศ
อำคำรที่พัฒนำขึ้นใหม่  คณะเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข้อมูลอำคำรของคณะ ลงในระบบสำรสนเทศอำคำรให้
เป็นปัจจุบัน และกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ิมเติม/ปรับปรุงข้อมูลอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี, ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  และสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ โดยได้รับข้อมูลจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำโปรแกรมระบบสำรสนเทศอำคำรให้เชื่อมต่อกับระบบทะเบียนใน
กำรส ำเนำข้อมูลกำรใช้ห้องตำมตำรำงสอนจำกระบบทะเบียนมำไว้ในระบบสำรสนเทศอำคำร  และจับคู่
ตำรำงกำรใช้ห้องตำมตำรำงสอนกับข้อมูลห้องในระบบสำรสนเทศอำคำรให้ตรงกันในระยะแรก เมื่อระบบ
เสร็จสมบูรณ์ในปีต่อไป สำมำรถน ำข้อมูลห้องจำกระบบสำรสนเทศอำคำรไปจัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน
ไดเ้ลย 

 กองนโยบำยและแผนส ำรวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท ำแปลนห้องและอำคำร กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปรับปรุง
ข้อมูลห้องตำมแปลนอำคำรที่ได้จำกกำรส ำรวจ พร้อมกับจัดเก็บแปลนอำคำรลงในระบบสำรสนเทศ
อำคำร และคณะตรวจสอบข้อมูลในระบบสำรสนเทศอำคำรกับแปลนอำคำร  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือก ำหนดเกณฑ์กำรให้รหัสพ้ืนที่และรหัสห้องทั้งหมดของมหำวิทยำลัย  และบันทึกเกณฑ์พ้ืนที ่ 
ใช้สอยตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรลงในฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศอำคำร 

 จัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน ำแนวคิดไปพัฒนำโปรแกรมค ำนวณประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์
อำคำร  หลังจำกพัฒนำโปรแกรมค ำนวณเสร็จแล้ว จึงน ำข้อมูลห้องที่อยู่ในระบบสำรสนเทศอำคำรไป
ค ำนวณตำมโปรแกรม  และจัดท ำรำยงำนประเมินประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์อำคำร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร น ำเสนอผู้บริหำรในกำรประชุม และส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 

 
ขอบเขตการด าเนินงาน 

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง  คณะบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรและห้องอ่ืน ๆ ในระบบให้เป็นปัจจุบันตำมแปลนอำคำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนน ำ
ข้อมูลจำกระบบไปจัดตำรำงสอน ตำรำงเรียนกำรใช้ห้อง  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศค ำนวณ
ประสิทธิภำพกำรใช้ห้องเรียนตำมกณฑ์ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร จำกโปรแกรมระบบที่พัฒนำ พร้อมพิมพ์
รำยงำนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

มหำวิทยำลัยมีฐำนข้อมูลด้ำนกำยภำพเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้สมบูรณ์ สำมำรถ
ตรวจสอบจ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และห้องอ่ืน ๆ รวมถึงตรวจสอบปริมำณกำรใช้ห้อง สำมำรถน ำข้อมูล
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มำบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องเรียนได้อย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำห้องมำใช้ร่วมกันได้ระหว่ำงคณะ 
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อหรือปรับปรุงห้องที่ไม่จ ำเป็น ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนแม่บทสิ่งก่อสร้ำงของ
มหำวิทยำลัย ใช้เป็นข้อมูลในกำรเสนอของบประมำณต่อส ำนักงบประมำณ สำมำรถค ำนวณประสิทธิภำพกำรใช้
ห้อง และปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรห้องเรียนห้องสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ท ำให้มีกำรใช้
ห้องเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ    
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรในกำรพัฒนำระบบ 
 กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบที่ตรงตำมต้องกำร 

    ของผู้ใช้ทุกฝ่ำย เกิดควำมร่วมมือในกำรช่วยกันท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
 ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของทีมพัฒนำระบบ ท ำให้พัฒนำโปรแกรมได้อย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ 
 กำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม 
 กำรบริหำรโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทีม่ีประสิทธิภำพ 

 
ปัญหา อุปสรรค  

 ข้อมูลกำรใช้ห้องตำมตำรำงของคณะกับระบบทะเบียนนักศึกษำไม่ตรงกัน ทั้งจ ำนวนนักศึกษำที่ใช้
ห้อง และเวลำที่ใช้ห้อง  ดังนั้น จึงใช้ข้อมูลตำมตำรำงสอนจำกระบบทะเบียนนักศึกษำในกำร
ค ำนวณประสิทธิภำพกำรใช้ห้อง 

 ชื่อห้องจำกระบบงบประมำณเดิมไม่ตรงกับชื่อห้องจำกระบบทะเบียน ท ำให้กำรน ำข้อมูลห้อง
เปรียบเทียบกับข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำที่ใช้ห้องท ำได้ยำก ต้องได้รับกำรตรวจสอบยืนยันจำกคณะ 
ขณะที่คณะใหญ่มีห้องจ ำนวนมำกต้องใช้เวลำนำนในกำรตรวจสอบ และเกิดควำมผิดพลำดในกำร
บันทึกข้อมูล 

 ไม่พบตำรำงกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรและห้องเรียนที่ใช้เป็นครั้งครำว (ไม่อยู่ในตำรำงสอน) ท ำให้ไม่มี
ข้อมูลกำรใช้ห้อง  ประเมินว่ำไม่มีกำรใช้ห้อง ท ำให้ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้ห้องต่ ำกว่ำที่
ควรจะเป็น 

 เกณฑ์มำตรฐำนห้องตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรไม่ครอบคลุมตำมประเภทห้องที่ใช้งำนจริง
ของมหำวิทยำลัย เช่น ห้องปฏิบัติกำรด้ำนสื่อสำรมวลชนไม่มีเกณฑ์  ท ำให้กำรประเมินประสิทธิภำพ
กำรใช้ห้องไม่เป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด และผู้พัฒนำระบบไม่มั่นใจว่ำเกณฑ์ตำม
ประกำศของกระทรวงจะน ำไปใช้ในทำงปฏิบัติกำรเรียนกำรสอนได้จริง 

 ประเภทห้องในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำคำรไม่ตรงตำมสภำพควำมเป็นจริงในคณะ ท ำให้
เกณฑท์ี่ใช้ในกำรค ำนวณไม่ถูกต้อง เช่น ห้องในระบบฯ เป็นห้องเรียน แต่สภำพจริงเป็นห้องเก็บของ 
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หรือสภำพห้องจริงเป็นห้องเรียน ในระบบระบุว่ำเป็นห้องปฏิบัติกำร ซึ่งเกณฑ์กำรใช้พ้ืนที่ระหว่ำง
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรแตกต่ำงกัน ท ำให้ผลกำรค ำนวณประสิทธิภำพคลำดเคลื่อน  

แนวทางแก้ไข 

 ควรมีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้ห้องอย่ำงน้อยติดต่อกัน 3 ปี เพ่ือให้ได้ค่ำควำมถูกต้องที่คงที่ 
และเปรียบเทียบได้  

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงข้อมูลห้องและอำคำรในระบบให้ถูกต้องตำมสภำพจริงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้พร้อมใช้งำนได้กับทุกหน่วยงำนตลอดเวลำ 

 ทุกหน่วยงำนควรน ำข้อมูลในระบบไปใช้ให้เป็นข้อมูลเดียวกัน  

 ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญและน ำระบบข้อมูลไปใช้อย่ำงจริงจัง  

 ประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์มำตรฐำนห้องให้สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรจัดห้องเรียนได้จริง 

 กำรใช้ห้องปฏิบัติกำร ควรมีตำรำงกำรใช้ห้องที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ อยู่ในระบบทะเบียนนักศึกษำ
ด้วย เพื่อให้น ำข้อมูลมำประเมินประสิทธิภำพได้ครบถ้วน ถูกต้องตำมกำรใช้งำนจริง 

 

สรุป 

  จำกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้ได้แนวปฎิบัติที่ดีในกำรพัฒนำ
โปรแกรมจำกผู้ปฎิบัติงำนจริงที่มีประสบกำรณ์  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฎิบัติงำนด้ำนอำคำรสิ่งก่อสร้ำง 
ได้แนวทำงในกำรจัดเก็บข้อมูลอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะและบุคคลในพ้ืนที่ท ำให้
ทรำบวิธีกำรจัดกำรห้องเรียนของคณะ ทรำบปัญหำกำรจัดห้องเรียน และเกิดควำมร่วมมือ ระดมควำมคิดช่วยกัน
แก้ปัญหำ และพัฒนำงำนให้เป็นแนวปฎิบัติที่ดีในกำรใช้ประโยชน์อำคำรอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด     
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต เพิ่มกำรแสดงภำพแปลนอำคำรแบบกรำฟฟิค 3D เมื่อคลิกที่ภำพอำคำรจะแสดงส่วน
รำยละเอียดภำยในอำคำร  เพ่ิมรำยงำนสรุปกำรใช้ประโยชน์อำคำรให้ครอบคลุมและดูง่ำยขึ้น แบบ drill down เพ่ิม
ส่วนเก็บข้อมูลอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ให้ผู้ใช้สำมำรถเรียกดูได้ 
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