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ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 

http://Transys.swu.ac.th 
 

 ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย (Transportation & Security Management System) ท่ีสํานักคอมไดพัฒนาขึ้น
เพ่ือชวยในการจัดการงานภายในศูนยพัฒนาสภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัย และหนวยงานอื่นๆภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีรถยนตและคนขับรถยนต  ใหบริการการจองรถยนตของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และรถยนต
สวนกลางของมหาวิทยาลัย  ทําใหสามารถลดเวลา และขั้นตอนการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวก
ในการคนหาขอมูลตาง ๆ และสามารถเรียกดูรายงานสถิติตางๆเกี่ยวกับการขอรับบริการจองใชรถและคนขับรถ  

 ประโยชนของระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 

1. เปนการจัดทําฐานขอมูลรถยนต ของมหาวิทยาลัย  
2. เปนการจัดทําฐานขอมูลพนักงานขับรถยนต ของมหาวิทยาลัย  
3. เปนระบบใหบริการการจองรถยนต และคนขับรถยนต ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และ

สวนกลางของมหาวิทยาลัย   

 เขาใชระบบบริหารงานจราจร 

 ไปท่ี  พิมพ URL : http://transys2.swu.ac.th 

 

http://transys2.swu.ac.th



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ช่ือไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูดูแลของหนวยงาน.docx2  หนา 2  

 เมื่อเขาหนาจอระบบบริหารงานจราจรให Login โดยใส Username(รหัสบัวศรี) และ Password จากนั้นกดปุม 
Submit 

  
 
จะเขาสูหนาจอการขอใชรถมหาวิทยาลัย ในสวนของผูดูแลรถยนต/คนขับรถยนตของหนวยงาน  
จะประกอบดวย 4 เมนูหลัก ไดแก  

1. การขอใชรถ/คนขับรถยนตใหกับหนวยงาน 
2. การจัดรถ/คนขับรถใหกับหนวยงานอื่นๆท่ีขอใชบริการ 
3. เรียกดูรายงานและสถิติ เกี่ยวกับรถ/คนขับรถ และผูขอรับบริการ 
4. การจัดการขอมูลสวนกลางของรถและคนขับรถ  

 
 

ใส Username(รหัสบัวศร)ี และ Password  
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1. การขอใชรถ/คนขับรถยนตใหกับหนวยงาน  

1.1 การขอใชรถ/คนขับรถยนต ใหกับหนวยงานอื่นๆ เลือกเมนู การขอใชรถ/คนขับรถ ดังรูปดานลาง 

 
 

1.2 จะเขาสูหนาจอระเบียบการขอใชรถยนต ใหคลิกปุม ยอมรับเง่ือนไข ดังรูปดานลาง 

 

1.3 จะปรากฏหนาจอแสดงรายการขอจองรถ/คนขับรถ ใหคลิกท่ี  เพ่ือทํารายการขอใชรถ/คนขับรถ ใหกับ
หนวยงานผูมาขอรับบริการ 
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1.4 จะปรากฏหนาจอใหผูขอกรอกขอมูลการขอจองรถ ดังรูปดานลาง   

 
 

1.5 เจาหนาท่ีกรอกขอมูลการเดินทาง เสร็จแลวคลิกปุม บันทึกขอมูลการขอจอง  

 
1.6 จะปรากฏหนาจอ กรอกขอมูลการขอใชรถ/คนขับรถ 
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1.7 เจาหนาท่ีทําการเลือกรถ เสร็จแลวคลิกปุมเพ่ิม 

 
 
หากตองการเพ่ิมรถอีกคัน ใหคลิกเลือกหนวยงาน และทะเบียนรถที่ดานบนอีกครั้ง 

 
 

1.8 เสร็จแลวคลิกปุม ยืนยันการจองรถ ทุกรายการ  

 
 

1.9 คลิกปุมยื่นยันการจอง 
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1.10   ระบบจะสอบถามยืนยันการยื่นการจองรถอีกครั้งใหกดปุม OK 

 
 

1.11   เมื่อย่ืนการจองรถแลว จะไมสามารถทําการลบขอมูลการจองรถ ได ดังรูปดานลาง 

 

1.12   การกรอกขอมูลการขอจองคนขับรถใหคลิกปุม  เพ่ือทําการเลือกหนวยงาน  
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1.13   เสร็จแลวคลิกปุม เพ่ิม ดังรูปดานลาง 

 
 

1.14   เมื่อเลือกจํานวนรถขับรถครบแลว ใหคลิกปุมยืนยัน จนครบทุกรายการขอจอง ดังรูปดานลาง  

 
 

1.15   เมื่อคลิกปุมยืนยันทุกรายการแลว สังเกตวา ไอคอนรูป  จะหายไป ทําใหไมสามารถลบรายการได  

 
1.16   เมื่อทําการยืนยันการจองรถ และคนขับรถ เสร็จแลว จะ ดังรูปดานลาง  
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2. การจัดรถ/คนขับรถใหกับหนวยงานอื่นๆท่ีขอใชบริการ 

2.1 เจาหนาท่ีทําการรับเร่ืองการขอจองใชรถ/คนขับรถ โดยคลิกท่ีเมนู “รับเร่ือง” ดังรูปดานลาง 

                                      
จะปรากฏหนาจอแสดงรายการรับเรื่องการจองรถ/คนขับรถ  และเคร่ืองมือการจัดการดังนี้   

•     ดูขอมูลรายละเอียดการจอง 

•   รับเรื่องการขอจองใชรถและคนขับรถ 

•   ไมรับเรื่องการขอจองใชรถและคนขับรถ เนื่องจากไมมรีถวาง 

 
หากตองการดูรายละเอียดการจองรถ/คนขับรถของหนวยงานผูขอรับบริการ คลิกท่ีไอคอน   ระบบจะแสดง
ขอมูลการจอง  ดังรูปดานลาง หากตรวจสอบเสร็จแลว ปดหนาจอ โดยคลิกท่ีเครื่องหมาย    
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เมื่อเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนแลว หากตองการรับเร่ืองการจอง คลิกท่ีไอคอน    ของ
รายการที่ตองการรับเรื่อง ดังรูปดานลาง 

 
 
รายการที่รับเรื่องเสร็จเรียบรอยแลว จะหายไปจากหนาจอดังกลาว  ดังรูปดานลาง 

 
 

กรณีท่ี หนวยงานไมมีรถ/คนขับรถ  ใหคลิกท่ี    ไมรับเรื่อง เพ่ือคืนรายการขอจอง ใหแกหนวยงานผู
ขอรับบริการ  
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2.2  จัดการรถ/คนขับรถ เมื่อเจาหนาหนาท่ีทําการรับเรื่องการจองเสร็จแลว จะตองมาจัดการรถ/คนขับรถ คลิก
ท่ีเมนู “จัดการรถ/คนขับรถ” ดังรูปดานลาง 

 
ระบบจะแสดงรายการ รอจัดรถและคนขับรถ ใหคลิกท่ีไอคอน   เพ่ือทําการจัดรถ และคนขับรถ  

 
 
เจาหนาท่ี ทําการตรวจสอบรายการ และทําการจดัรถและคนขับรถ โดยเจาหนาท่ีสามารถทําการแกไขรายการขอมูล
รถและคนขับรถ ไดท่ีหนาจอนี ้
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จากหนาจอดังกลาว หนวยงานแจงขอคนขับรถ 2 ทาน ใหคลิกท่ีไอคอน  ของ ลําดับท่ี1 และ 2 ดังรูปดานลาง 

 
 

จะปรากฏหนาจอขึ้นมาใหม ใหเลือกคนขับรถ โดยคลิกท่ีไอคอน   

 
 
จะปรากฏหนาจอแสดงรายชื่อคนขับ คลิกปุมเลือกชื่อคนขับท่ีตองการ ดังรูปดานลาง 

 
 
ชื่อท่ีเลือกจะแสดงในชองดังรูป เสร็จแลวคลิกปุม ตกลง 
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จะไดผลลัพธดังรูป ดานลาง 

 
เมื่อทําการจัดการรถและคนขับรถเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีไอคอน  ท้ังของรถ และคนขับรถ 

 



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 
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หนวยงานพิมพแบบฟอรมการขอจองใชรถ/คนขับรถ สงใหเจาหนาท่ี 

 
 

ตัวอยางแบบฟอรมท่ีพิมพออกจากระบบ 
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2.3 อนุมัติการขอใชรถ/คนขับรถ  เมื่อเจาหนาท่ีนําแบบฟอรมการขอจองใชรถ/คนขับรถมาย่ืนท่ีเจาหนาท่ี  

 
จะปรากฏรายการที่รออนุมัติการขอจองรถ/คนขับรถ จะปรากฏเครื่องมือ ดังนี้ 

 ตรวจสอบขอมูลอีกครั้งกอนการอนุมัติ คลิกไอคอน  

 หากตองการอนุมัติรายการ คลิกท่ีไอคอน  

 กรณีท่ีรายการขอจองไมผานการอนุมัติ คลิกท่ีไอคอน  

 
 
 

เมื่อตรวจสอบขอมูลจากแบบฟอรมเสร็จแลว คลิกไอคอน   เพ่ือทําการอนุมัติการจองใชรถ/คนขับรถ 

 
 

  



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 
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2.4  รายการท่ีผานอนุมัติ เพื่อพิมพใบมอบหมายงาน  

 
 

 หลังจากท่ีรายการถูกอนุมัติเรียบรอยแลวเจาหนาท่ีจะตองทําการพิมพใบมอบหมายงานใหแกพนักงานขับ

รถ ใหคลิกท่ีไอคอน   

 
 
จะปรากฏหนาจอแสดงแบบฟอรมใบมอบหมายงาน ใหคลิกปุม ตกลง เพ่ือพิมพใบมอบหมายงาน  ดังรูปดานลาง  

 



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 
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ตัวอยาง ใบมอบหมายงาน  
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ใบมอบหมายงาน ประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

• สวนแรก จะประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางของหนวยงานผูขอรับบริการ เบอรติดตอ
ประสานงาน  และรายการจัดรถและคนขับรถ  

• สวนที่สอง จะเปนตารางบันทึกคาใชจายในการเดินทาง ท้ังในสวนของรถ และคาตอบแทนคนขับรถ  

• สวนสุดทาย จะเปนเบอรประสานงานกับทางหนวยงานผูดูแลรถสวนกลาง 
ซึ่งพนักงานขับรถจะตองนําใบบันทึกขอมูลดังกลาวสงกลับใหเจาหนาท่ีหลังจากปฏิบัติหนาท่ีเสร็จส้ิน
เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดนําขอมูลบันทึกคาใชจายลงในระบบ  

 
2.5  บันทึกคาใชจาย ระบบสามารถบันทึกขอมูลสรุปคาใชจายในการเดินทาง ท้ังของการใชรถยนต และคนขับรถยนต   

 
จะปรากฏหนาจอแสดงรายการ หากตองการบันทึกคาใชจายในการเดินทาง ใหคลิกท่ีไอคอน    

 
จะปรากฏหนาจอบันทึกขอมูลคาใชจายในการเดินทาง พรอมแสดงรายการรถและคนขับ 
ใหเลือกรายการท่ีตองการบันทึกคาใชจาย  

 



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 
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จะปรากฏหนาจอใหผูใชกรอกรายการคาใชจาย เสร็จแลว กดปุมบันทึกขอมูล 

 
 
ตัวอยางหนาจอบันทึกคาใชจายของคนขับรถ 

 
  



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 
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3. รายงาน  เจาหนาท่ีสามารถเรียกดูรายงาน ได 4 ประเภท ดังนี้  

 
 

3.1 รายงานการเดินทางคนขับรถ  ระบุชวงวันท่ีตองการคนหา เสร็จแลวกดปุมคนหา ดังรูปดานลาง 

 
 
ระบบแสดงขอมูลตามชวงวันท่ีคนหาขอมูล ดังรูปดานลาง 

 
 
  



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 
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3.2  รายงานการเดินรถ ระบุชวงวันท่ีตองการคนหา เสร็จแลวกดปุมคนหา ดังรูปดานลาง 

 
 
ระบบ แสดงขอมูลตามชวงวันท่ีคนหาขอมูล ดังรูปดานลาง

 
 

3.3  สถิติการขอจองใชรถ/คนขับรถ ระบุชวงวันท่ีตองการคนหา เสร็จแลวกดปุมคนหา ดังรูปดานลาง 

 
ระบบ แสดงผลการคนหา 
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3.4  สถิติจํานวนรถยนตและคนขับรถ 

 
หากตองการดูขอมูล คลิกท่ีไอคอน    ระบบจะแสดงขอมูล ดังรูปดานลาง  

 
 

4. ขอมูลรถสวนกลาง 

 
 

4.1 ขอมูลคนขับรถ สําหรับเพ่ิมขอมูลคนขับรถของหนวยงาน  คลิกท่ีเมนู ขอมูลคนขับรถ 

 
  



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 
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ระบบจะแสดงขอมูลคนขับรถ ท้ังหมด ของหนวยงาน หากตองการเพ่ิมชื่อคนขับรถ  คลิกท่ีไอคอน    

 
 

จะปรากฏหนาจอใหมขึ้นมา ใหเลือกชื่อพนักงานขับรถ รหัสหนวยงานที่ปฏิบัติหนาท่ี เบอรโทรศัพท  

 
 

พิมพชื่อท่ีตองการแลวกดปุมคนหา ใหคลิกปุมเลือก ตรงชื่อคนขับรถยนต ท่ีตองการดังรูปดานลาง 

 
  



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 
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พิมพชื่อท่ีตองการในกลองคนหา เสร็จแลวกดปุมคนหา ระบบจะแสดงชื่อหนวยงาน ใหกดปุม เลือก ตรง
หนวยงานที่ตองการ ดังรูปดานลาง 

 
เมื่อเลือกชื่อและหนวยงานเสร็จแลว ใหคลิกปุม บันทึก เปนอันเสร็จส้ินการเพ่ิมขอมูลคนขับรถ 

 
ระบบ แสดงรายช่ือคนขับรถที่เพ่ิมเขามาในระบบ ดังรูปดานลาง 

 
  



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 
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4.2 ขอมูลเชื้อเพลิง 

 
 
การเพิ่มขอมูลเชื้อเพลิง 

คลิกท่ีไอคอน  จะปรากฏหนาจอขึ้นมาใหม ใหกรอกขอมูลเชื้อเพลิง  ใสชองขอมูลเชื้อเพลิงและ ชอง
หมายเหตุ จากนั้น กดปุม บันทึก 

 
การแกไขขอมูลเชื้อเพลิง 

คลิกท่ีไอคอน  จะปรากฏหนาจอขึ้นมาใหมพรอมแสดงขอมูลเดิม ใหแกไขขอมลูเชื้อเพลิง และหมาย
เหตุ จากนั้น กดปุม บันทึก 

 



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 
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การลบขอมูลเชื้อเพลิง 
คลิกท่ี  เครื่องหมายจะเปล่ียนเปน  ขอมูลเชื้อเพลิงจะไมปรากฏใน popup เพ่ือใหไมสามารถ

เลือกได และสามารถกลับมาใชงานไดโดยคลิกเครื่องหมาย  และเคร่ืองหมายจะเปล่ียนเปน  
 

4.3 ขอมูลรถมหาวิทยาลัย 

 
 

การเพิ่มขอมูลรถมหาวิทยาลัย 
คลิกท่ี  จะขึ้น popup ใหกรอกขอมูลรถมหาวิทยาลัย  

 



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 
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โดยสามารถเลือก  จะขึ้น popup ขอมูลในสวนนั้นใหเลือก เมื่อกรอกขอมูลครบ เสร็จแลวกดปุม บันทึก 

 
 

จะปรากฏรายการขอมูลรถเพ่ิม ดังรูปลางลาง 

 
 
 



 

คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 
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การแกไขขอมูลรถ 
คลิกท่ีไอคอน  จะปรากฏหนาจอขึ้นมาใหมพรอมแสดงขอมูลเดิม ใหแกไขขอมลูรถ 

จากนั้น  
กดปุม บันทึก 

 
 

การลบขอมูลรถมหาวิทยาลัย 
คลิกท่ี  เครื่องหมายจะเปล่ียนเปน  ขอมูลรถมหาวิทยาลัยจะไมปรากฏใน popup เพ่ือใหไม

สามารถเลือกได และสามารถกลับมาใชงานไดโดยคลิกเคร่ืองหมาย  และเคร่ืองหมายจะเปล่ียนเปน  
 


