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ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 

http://Transys.swu.ac.th 

 ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 

ระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย (Transportation & Security Management System) ท่ีสํานักคอมได
พัฒนาขึ้นเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานท่ีมารขอรับบริการจองใชรถยนต และคนขับรถยนต 
ของศูนยพัฒนาสภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย และหนวยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยที่มีรถยนต
และคนขับรถยนต  ทําใหสามารถลดเวลา และขั้นตอนการขอบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ประโยชนของระบบบริหารการจองรถมหาวิทยาลัย 

1. ผูจองสามารถทําการรายการจองขอใชรถยนต และคนขับรถยนต ผานระบบ  
2. ผูจองสามารถเขามาตรวจสอบสถานะการจองดวยตนเองไดตลอดเวลาโดยผานจากระบบ  
3. ลดขั้นตอนการดําเนินงาน และเวลา ในการดําเนินการจอง 
4. เปนการจัดทําฐานขอมูลพนักงานขับรถยนต ของมหาวิทยาลัย  

 การเขาใชระบบบริหารงานจราจร สามารถเขาใชได 2 วิธี 

วิธีท่ี 1 เขาจากการพิมพชื่อเว็บไซตท่ีURL   

โดยเขาไปท่ี   จากนั้นพิมพ URL : http://transys.swu.ac.th 

 

1. พิมพ http://transys.swu.ac.th 
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วิธีท่ี2 เขาจากหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย  
1. จากนั้นเว็บไซตมหาวิทยาลัย ไปท่ีหนาเว็บไซตศูนยพัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย 

 
2. จะปรากฏหนาจอ คณะและหนวยงาน  จะแสดงรายชื่อหนวยงานภายใน มศว ใหคลิกท่ี ศูนยสภาพ
กายภาพ มศว 

 
3. จะปรากฏหนาจอ หนวยงานศูนยสภาพกายภาพ มศว จากกลุมเมนูบริการออนไลน ใหเลือก เมนูจองรถ

   

2. คลิกเลือก คณะและหนวยงาน 

3. คลิกเลือก ศนูยพัฒนาสภาพ
กายภาพ การจัดการขนสงและ
ความปลอดภัย 

4. คลิกเลือก จองรถ 
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โมดูล 1 การเพ่ิมรายการขอจองรถยนตและคนขับรถยนต 
1. หนาจอหลักของระบบ 
จากหนาจอระบบงานบริหารการจัดการขนสงและความปลอดภัย เมื่อเขาหนาจอระบบบริหารงานจราจร จะ
ประกอบดวย  

1. เมนู login เขาใชงานระบบ  
2. คูมือการใชงานระบบ 
3. ขอมูลการจองรถ/คนขับ  แสดงขอมูลรถยนต และคนขับรถยนต  และคิวการขอจองใชรถและ

คนขับรถ 
4. ขาวประชาสัมพันธ 

 
 
’ 

1.

2.

3.

4. 
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2. ให Login โดยใส Username(รหัสบัวศรี) และ Password จากนั้นกดปุม Submit  

 
3. จะเขาสูหนาจอการทํางาน ประกอบดวยเมนูตางๆ ดังนี้ 

1. การขอใชรถ/คนขับรถ เปนระบบที่ใชในการขอใชรถ/คนขับรถ ของสวนกลาง
มหาวิทยาลัย 
และของหนวยงานที่มีรถ/คนขับรถ  โดยผูขอสามารถติดตาม/รับทราบสถานะผานระบบ 
2. บัตรจอดรถ เปนระบบที่ใชในการขอใชรถ/คนขับรถ ของสวนกลางมหาวิทยาลัย 
และของหนวยงานที่มีรถ/คนขับรถ  โดยผูขอสามารถติดตาม/รับทราบสถานะผานระบบ 
3. การประเมิน สําหรับหนวยงานผูขอรับริการประเมินหลังการใชบริการขอใชรถ/
คนขับรถ เพ่ือหนวยงานผูใหบริการจะไดนําขอมูลสรุปสถิติ ไปปรับปรุงในการใหบริการใน
ครั้งตอไป 
4. สถิติ  สามารถเรียกดูรายงานสถิติจํานวนรถยนต/คนขับรถ  

 
4. คลิกเลือกเมนูการขอใชรถ/คนขับรถ 
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5. จะเขาสูหนาจอระเบียบการขอใชรถยนต ใหคลิกปุม ยอมรับเง่ือนไข ดังรูปดานลาง  

 

6. จะปรากฏหนาจอแสดงรายการขอจองรถ/คนขับรถ ใหคลิกท่ี   เพ่ือทํารายการขอใชรถ/คนขับรถ  
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7. เจาหนาท่ี กรอกขอมูลการเดินทาง เสร็จแลวคลิกปุม บันทึกขอมูลการขอจอง  

 
8. ผูจอง สามารถเลือกจองรถยนต และคนขับรถยนต จากหนวยงานที่มีรถยนตและคนขับรถยนต ได
จากหนาจอนี้  

 
9. จะปรากฏหนาจอกรอกขอมูลการขอใชรถ/คนขับรถ  ใหคลิกปุม  เพ่ือเลือกหนวยงานท่ีตองการ
ขอจองใชรถ/คนขับรถ 
9.1  เลือกรถยนต 

 

5. คลิกเลือกหนวยงาน

เลือกหนวยงานที่ตองการ 
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ระบบจะแสดงหนาจอ หนวยงาน ขึ้นมาใหม ใหผูขอคลิกปุมเลือก หนวยงานท่ีตองการ เมื่อเลือกเสร็จแลว
ระบบจะทําการปดหนาจอนี้โดยอัตโนมัติ  

 
 

จากนั้นใหคลิก  เพ่ือทําการเลือกทะเบียนรถ ของหนวยงานที่ผูขอไดเลือกไว  

* ทะเบียนรถ ผูขอสามารถเลือกหรือไมเลือกก็ได 

*
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ระบบจะแสดงรายละเอียดของรถ ทะเบียนรถ ,ประเภทรถ และ จาํนวนท่ีนั่ง ผูขอกดปุม เลือก รถคนัท่ีตองการ 

 
 
เมื่อเลือกหนวยงาน และทะเบียนรถเสร็จแลว ใหกดปุม เพิ่ม 

 
จะไดผลลัพธ ดังรูปดานลาง  
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9.2 เลือกคนขับรถยนต ระบบยอมใหผูขอมีสิทธิ์เลือกไดแคชื่อหนวยงาน ท่ีตองการขอ ไมมีสิทธิ์ระบุชื่อคนขับรถได  

ทางหนวยงานเจาของจะเปนผูจัดคนขับรถใหเอง ใหคลิกปุม  เพ่ือเลือกหนวยงานที่ตองการขอยืม คนขับรถ 

 
ระบบจะแสดงรายละเอียดชื่อหนวยงานท่ีตองการขอยืมคนขับรถ ผูขอกดปุม เลือก หนวยงานที่ตองการ 

 
เสร็จแลว กดปุม เพ่ิม ดังรปู 

 
เมื่อผูขอทําการเลือกรถ และคนขับรถจากหนวยงานที่ตองการขอใชบริการเสร็จแลว จะตองทําการกดปุม 
ยืนยัน รายการที่ทําการเลือกไว จนครบทุกรายการ ดังรูปดานลาง 
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มอดูล 2 การแกไขขอมูลการขอจองรถ/คนขับรถ  
การแกไขขอมูลการขอจองรถ(กรณีบันทึกขอมูล) แตถาผูขอคลิกยื่นเรื่องไปแลวจะไมสามารถเขามาแกไขขอมูล
ดังกลาว เมื่อผูขอรับบริการ ทําการlogin เขาสูระบบ แลวใหเลือก  
1. เมนูการขอใชรถ/คนขับรถ 
 

 
2. ระบบจะแสดงรายการขอจองรถ ท่ีผูขอไดทําการบันทึกไว  หากตองการแกไขใหคลิกท่ีไอคอน  
ท่ีรายการที่ตองการแกไขขอมูล ดังรูปดานลาง  

 
3. ระบบจะแสดงหนา popup ขึ้นมาใหม  ใหแกไขขอมูลการขอจองรถ ไดท้ัง 3สวน ไดแก 

1. ขอมูลการจอง  
2. ขอมูลการจองรถ 
3. ขอมูลการจองคนขับรถ 
 
เมื่อแกไขเสร็จแลว คลิก ปุมบนัทึก หรือปุมย่ืนคํารอง ดังรูปดานลาง 

 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 11  

 
 

 

คลิกปุมบันทึกการแกไข 

คลิกปุมยื่นคํารองการจองรถยนตใหครบทุกรายการ 

คลิกปุมยื่นคํารองการยืมคนขับรถใหครบทุกรายการ



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 12  

โมดูล 3 ตรวจสอบ /ติดตามสถานการณจองใชรถยนต และคนขับรถยนต 
1. คลิกเลือก เมนูการขอใชรถ/คนขับรถ 

 
2. คลิกปุมยอมรับเง่ือนไข  

 
3. หนาจอแสดงรายการขอจองรถ/คนขับรถ จากรายการจองที่ยื่นคํารองไปแลว จะไมสามารถเขามา

แกไขรายการได สามารถตรวจสอบขอมูลการจองไดโดยคลิกท่ีไอคอน   

 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 13  

4. หนาจอการตรวจสอบการขอจองรถ/คนขับรถ 

 
จากตัวอยางการเรียกดูขอมูลเพ่ือตรวจสอบสถานการณจองใชรถ/คนขับรถ  ดังนี้  
1. ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 
2. ขอมูลการขอยืมรถยนตของคณะพยาบาลศาสตร 
3. สถานะดําเนินการ :  ยื่นคํารอง 
4. ขอมูลการขอจองใชรถยนตของศูนยพัฒนาสภาพฯ  
5. สถานะดําเนินการ :  ยื่นคํารอง 

 
ขอมูลสถานการณจองรถ/คนขับรถ ดังน้ี 

1. ยังไมยื่นคํารอง : ผูใชกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว แตยังไมกดปุมย่ืนคํารอง สถานะ
ดําเนินงานจะแสดงขอความวา “ ยังไมยื่นคํารอง” 

2. ยื่นคํารอง : เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวกดยื่นคํารอง สถานการณดําเนินงานจะแสดง
ขอความวา “ ยื่นคํารอง” 

3. รับเร่ือง + กําลังดําเนินงาน : เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเปนเจาของรถ/คนขับรถ ไดทําการรับ
เรื่อง และอยูระหวางเตรียมจัดรถ/คนขับรถใหแกผูขอจองใชรถ/คนขับรถ 

1. 

2. 

3.

4. 
5. 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 14  

4. ไมรับเร่ือง: เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเปนเจาของรถ/คนขับรถ ไดไมรับเรื่องการจองใชรถ/
คนขับรถ เนื่องจาก ไมมีรถ/คนขับรถในชวงวันดังกลาว จึงไมสามารถจัดรถ/คนขับรถใหได 

5. รอแบบฟอรม : เมื่อเจาหนาท่ีของหนวยงานที่เปนเจาของรถ/คนขับรถ ไดทําการจัดรถ/
คนขับรถใหเรียบรอยแลว สถานการณดําเนินงานจะแสดงขอความวา “แบบฟอรม” ใหผูขอรับ
บริการทําการพิมพแบบฟอรมออกจากระบบเพ่ือยื่นใหแกเจาหนาท่ีดําเนินการตอไป  

6. อนุมัติ : เมื่อหนวยงานผูขอรับบริการย่ืนแบบฟอรมแกเจาหนาของหนวยงานที่เปนเจาของรถ/
คนขับรถนําเสนอแกผูอํานวยการศูนย เมื่อผูอํานวยการศูนยอนุมัติการขอใชรถ/คนขับรถ 
สถานการณดําเนินงานจะแสดงขอความวา “ อนุมัติ” 
 
 

โมดูล 4 การพิมพแบบฟอรมเพ่ือย่ืนสงใหหนวยงานท่ีขอจองใชรถยนต  
และคนขับรถยนต 
1. คลิกเลือก เมนูการขอใชรถ/คนขับรถ 

 
2. คลิกปุมยอมรับเง่ือนไข  

 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 15  

3. หนาจอแสดงรายการขอจองรถ/คนขับรถ เมื่อหนวยงานท่ีผูใชขอจอง ไดทําการจัดรถยนตและคนขับ
รถยนตเสร็จส้ินแลว จะปรากฏขอความวา รอแบบฟอรม ท่ีหนาจอนี้  ใหผูใชทําตรวจสอบสถานะขอมูลการ

จองอีกครั้ง โดยคลิกท่ีไอคอน    

 
4. จากรูปดานลาง จะเห็นสถานะจากหนวยงานแจงวา รอแบบฟอรม 

 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 16  

5. เมื่อตรวจสอบสถานการณดําเนินการเสร็จแลวใหคลิกท่ีไอคอน  เพ่ือพิมพแบบฟอรมการขอจอง 

 
 

คลิกที่น่ีเพ่ือพิมพแบบฟอรมการจองคนขับรถของคณะพยาบาล


คลิกที่น่ีเพ่ือพิมพแบบฟอรมการจองใชรถของศูนย
พัฒนาสภาพฯ 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 17  

5.1 แบบฟอรมบันทึกขอความ การขอยืมคนขับรถยนตของคณะพยาบาลศาสตร  ผูใชทําการเลือก  
เครื่องprinter เสร็จแลว กดปุม print 

 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 18   



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 19  

5.2 แบบฟอรมบันทึกขอความ การขอจองใชรถยนตของศูนยพัฒนาสภาพฯ  ผูใชทําการเลือก  
เครื่องprinter เสร็จแลว กดปุม print 

  



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 20  



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 21  

 โมดูล 5 การยกเลิกขอมูลการขอจองใชรถยนต /คนขับรถยนต  
1. คลิกเลือก เมนูการขอใชรถ/คนขับรถ 

 
2. คลิกปุมยอมรับเง่ือนไข  

 

3. หนาจอแสดงรายการขอจองรถ/คนขับรถ โดยคลิกท่ีไอคอน  เพ่ือทําการยกเลิกการขอจอง 

 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 22  

4. คลิกปุมไอคอน  เพ่ือขอยกเลิกรายการจอง

 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 23  

5. เมื่อผูใชคลิกปุมยกเลิกที่คณะที่ตองการ จะปรากฏหนาจอใหกรอกเหตุผลในการขอยกเลิกการจอง   
เสร็จแลว กดปุม บันทึกขอมูล ดังรูปดางลาง 
5.1 ยกเลิกการจองคนขับรถยนต จากคณะพยาบาลศาสตร 

 
 
จะแสดงผลลัพธ การขอยกเลิก ดังรูปดานลาง  

 
  



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 24  

5.2 ยกเลิกการจองใชรถยนต จากหนวยงานศูนยพัฒนาสภาพฯ ดังรูปดานลาง 
 

 
จะแสดงผลลัพธ การขอยกเลิก ดังรูปดานลาง  

 
 
  



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 25  

6. เมื่อเจาหนาท่ีทําการอนุมัติการขอยกเลิกเรียบรอยแลว   รายการจองในหนาจอของผูขอจองจะ
หายไป ดังรูปดานลาง 

 

โมดูล 6 การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการขอจองใชรถยนต/คนขับรถยนต  
1. คลิกเลือกเมนู แบบฟอรมการประเมิน 

 
2. คลิกเลือกแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการรถยนต/คนขับรถยนต 

 
3. อานคําแนะนํา เสร็จแลวกดปุม ยอมรับ  

 



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 

 

จัดทําโดยนางสาววันทนา ผองภักต   ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
ชื่อไฟล คูมือการใชระบบบริหารงานจราจร_ ผูจองรถยนต120754.docx  หนา 26  

4. ตอนที่1 ขอมูลท่ัวไปของผูกรอกแบบประเมิน เสร็จแลวกดปุมถัดไป 

 
5. ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต ท่ีจัดใหบริการ เสร็จแลวกดปุมถัดไป 

 
6. ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคนขับรถยนต ท่ีจัดใหบริการ เสร็จแลวกดปุมถัดไป 

 
  



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 
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7. ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น เสร็จแลวกดปุมถัดไป 

 
8. คลิกปุมตรวจสอบขอมูล เพ่ือตรวจสอบขอมูลการประเมินอีกครั้ง  

 
9. ระบบจะแสดงขอมูลการประเมินท่ีผูใชกรอก เสร็จแลวกดปุม ปด   

 
  



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 
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10. กดปุมบันทึกขอมูลการประเมิน เปนอันเสร็จส้ินการประเมินการขอจองใชรถยนต/คนขับรถยนต 

 
 

โมดูล 7 การเรียกดูรายงานสถิตขอมูลรถยนต และคนขับรถยนตของหนวยงาน 
1. คลิกเลือก สถิติจํานวนรถยนต/คนขับรถยนต 

 
2. ระบบแสดงรายชื่อหนวยงานท่ีมีรถยนต/คนขับรถยนต และจํานวน   

 
  



คูมือการใชระบบบริหารการจดัการขนสงและความปลอดภัย 
ระบบบริหารการขอใชรถ/คนขับรถ มหาวิทยาลัย 
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3. หากตองการเรียกดู รถยนต คลิกท่ีไอคอน   ท่ีหนวยงานท่ีตองการ  

 
4. ตัวอยางรายละเอียดขอมูลรถยนตของหนวยงานคณะพยาบาลศาสตร   

 
5. ตัวอยางรายละเอียดขอมูลคนขับรถยนตของหนวยงานศูนยพัฒนาสภาพฯ   

 




