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บทความนี้นําเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการศูนยบริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา พัฒนาดวย

ภาษาวิชวลเบสิก รวมกับภาษาเอสคิวแอลติดตอกับฐานขอมูลไมโครซอฟทแอคเซส ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนการจัดการ

ไฟลขอมูล และสวนการจัดการฐานขอมลู การทํางานของโปรแกรมสามารถสรางไฟลขอมูลใหมหรือเรียกใชไฟลขอมูลที่มีอยูแลว

จากสวนการจัดการไฟลขอมูล และสามารถเรียกดูสรุปรายงานผลการดําเนินงานของศูนยทดสอบทั้งในสวนของคาบริการหรือ

ขอมูลผูรับบริการจากสวนการจัดการฐานขอมูล ผูใชงานสามารถเลือกรายการชนิดของทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธาที่

ใหบริการ ไดแก งานคอนกรีต งานมวลรวม งานเหล็ก งานไม งานแอสฟลต และงานดิน ผลการดําเนินการบริหารจัดการศูนย

ทดสอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาข้ึนพบวา โปรแกรมสามารถออกใบขอรับบริการแสดงรายการทดสอบพรอม

คาบริการทั้งหมดได นอกจากนี้ยังสามารถแสดงขอมูลผูรับบริการและรายงานสรุปผลคาใชจายจากการใหบริการโดยสามารถ

กําหนดตามชวงเวลาหรือตามรายชื่อผูดําเนินการได ซึ่งสามารถแสดงผลไดทั้งทางหนาจอและทางเคร่ืองพิมพ 

คําสําคัญ: โปรแกรมคอมพิวเตอร  การทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา  วิชวลเบสิก  ภาษาเอสคิวแอล  ฐานขอมูล 

Abstract 

 This paper proposed a computer program for civil engineering materials testing center 

management. It was developed by using visual basic programming combined with SQL language and 

Microsoft access database. It comprised 2 parts as follows: data files management and database 

management. The operation of this developed program can create the new data file and open the 

existed data file within the part of data file management. In addition, it can report the data in either the 

financial or the customer within the part of database management.  Users can select the types of civil 

engineering materials testing composed of concrete, aggregates, steel, wood, asphalt and soil. The results 

of the operation shown the developed program can display the work receipt together with the total 

price. Moreover, it can illustrate the financial summary report, which refers to the desired duration or the 

operator. The reports can be displayed both on screen and on the printer.      
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1. ที่มาและความสําคัญ 

งานบริการทางวิชาการเปนภารกิจหนึ่งใน 4 ดานที่ตองดําเนินการภายใตบทบาทของบุคลากรทางการศึกษา แตการ

ดําเนินการเพียงลําพังนั้นก็ยังไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน ดังนั้นจึงตองมีศูนยบริการและทดสอบวัสดุทางดาน

วิศวกรรมโยธา เพื่อเปนศูนยกลางในการรับบริการโดยเฉพาะในดานการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา ซ่ึงเดิมมีเพียงกรม

โยธาธิการและผังเมือง ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เทานั้นที่เปนหนวยงานรับบริการทดสอบวัสดุทางดาน

วิศวกรรมโยธา ทําใหการกอสรางที่เกิดข้ึนในทุกอําเภอภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธตองเดินทางนําวัสดุไปทดสอบที่นั่น หรือ

โครงการที่อยูหางจากตัวเมืองก็นําไปทดสอบที่จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นจึงเปนจุดเร่ิมตนในการจัดตั้งศูนยบริการและทดสอบวัสดุ

ทางดานวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตวังไกลกังวลข้ึน ประกอบกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตวังไกล

กังวล ก็มีเคร่ืองมือและอุปกรณที่มีศักยภาพ รวมถึงบุคลากรที่พรอมสําหรับการใหบริการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมอยู

แลว แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ตองพิจารณาหลังจากการจัดตั้งศูนยบริการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธาก็คือ ทําอยางไรให

การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  สามารถตรวจสอบยอนหลังไดงาย จึงเปนที่มาของแนวคิดใน

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการศูนยบริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่ง

ปจจุบันการบริหารจัดการศูนยทดสอบมีเพียงการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลเทานั้น 

การพัฒนาโปรแกรมที่เสนอในบทความนี้ใชโปรแกรมวิชวลเบสิกติดตอกับฐานขอมูลโดยใชภาษาเอสคิวแอลในการ

จัดการฐานขอมูล ซึ่งเปนแนวคิดเดียวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน (ชูศักดิ์  

คีรีรัตน, 2560) โดยมุงเนนใหเปนโปรแกรมตนแบบสําหรับใชในการบริหารจัดการการรับบริการทดสอบวัสดุทางดาน

วิศวกรรมโยธา รวมถึงการบริหารจัดการดานการเงิน ซึ่งสามารถเรียกดูยอนหลังได ทั้งยังเปนการสรางนวัตกรรมซึ่งสอดคลอง

กับนโยบายไทยแลนด 4.0 อีกทางหนึ่งดวย 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการจัดการการขอรับบริการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา 

2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับจัดทําฐานขอมูลผูขอรับบริการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา 

2.3 เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการฐานขอมูลดานการเงิน 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการพัฒนาโปแกรมเชนเดียวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการหองสมุด (ธนพล และคณะ, 

2558) และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน (ชูศักดิ์, 2560) ซึ่งใชโปรแกรมภาษา

วิชวลเบสิกสําหรับสรางจอภาพและแสดงผลผานการเขียนรหัสคําสั่ง รวมกับการใชภาษาเอสคิวแอลในการสรางไฟลขอมูล 

เรียกไฟลขอมูลเดิม และจัดการฐานขอมูลสําหรับการรายงานผล 

พัฒนพงศ (2555) กลาววาการศึกษาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมดวยไมโครซอฟตวิชวลเบสิกซึ่งเปนโปรแกรม

ภาษาที่สมบูรณแบบ มีเคร่ืองมือที่ชวยในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันที่หลากหลาย สะดวกตอการใชงานสามารถจัด

ระเบียบการเขาถึงและการใชงานรวมกันได ทั้งยังสามารถเขียนรหัสคําสั่งเพื่อติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต การเชื่อมตอกับ

ฐานขอมูลไดงาย เนื่องจากโครงสรางภาษาวิชวลเบสิกไมยุงยากและสามารถศึกษาทําความเขาใจไดในระยะเวลาสั้นๆ  

นอกจากนี้ ชูศักดิ์ (2561) ยังกลาววา ไมโครซอฟตวิชวลเบสิก เปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่สามารถออกแบบสวนติดตอ

กับผูใชงานเพื่อพัฒนาเปนแอพพลิเคชัน ซึ่งหมายถึงโปรแกรมประยุกตหรือชุดคําสั่งที่เขียนข้ึนมาเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางาน

เฉพาะอยาง หรือเฉพาะดาน หลักการทํางานของวิชวลเบสิกจะทํางานผานเหตุการณ (Events) โดยนักพัฒนาโปรแกรม 



 

 

(Programmer) สามารถกําหนดเหตุการณเพื่อใหโปรแกรมทํางานไดตามตองการ สําหรับการเชื่อมตอกับฐานขอมูลสามารถใช

ภาษาเอสคิวแอลมาเขียนเปนรหัสคําสั่งได ไมวาจะเปนการสรางไฟลขอมูล การลบไฟลขอมูล การปรับเปลี่ยนขอมูล การ

เรียกใชไฟลขอมูลที่มีอยูแลว 

 สมเกียรติ และอรรถกร (2559) ไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลเพื่อลดระยะเวลาการสืบคนขอมูลของ

เคร่ืองจักร โดยนํามาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูลแบบดิจิตอลทดแทนการจัดเก็บขอมูลเปนแบบเอกสาร โดยการทดสอบ

กับระบบทํางานจริงดวยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและเวลาในการคนหาขอมูลระหวางแบบเดิมกับการใชโปรแกรม 

ซึ่งผลจากการดําเนินการพบวา การใชโปรแกรมฐานขอมูลชวยลดเวลาในการคนหาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลด

ระยะเวลาในการดําเนินการดานการใหบริการงานซอมเคร่ืองจักรเฉลี่ยรอยละ 69.23 และดานงานบริการใหคําปรึกษาเฉลี่ย

รอยละ 68.11 

 จักพันธ และมนตรี (2560) ไดดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดานกิจกรรมนักศึกษา โดยใชแบบจําลอง

ความสัมพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram, E-R Diagram) ซึ่งพัฒนาระบบโดยภาษาวิชวลเบสิก และใชโปรแกรม

ไมโครซอฟทแอคเซสเปนเคร่ืองมือที่ใชในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่สามารถเขาไป

จัดการขอมูลนักศึกษา ขอมูลกิจกรรม ขอมูลสาขาวิชา และขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาได ทําใหการดําเนินการ

ดานกิจกรรมนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 สุรเชษฐ และอรรถกร (2561) ไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บวัสดุคงคลังหนวยงานวิศวกรรมซอม

บํารุง โดยการออกแบบระบบฐานขอมูลมาสนับสนุนการทํางานภายในหนวยงานสโตวซอมบาํรุงในการเบิกจาย รับอะไหลและ

จัดทํารายงาน โดยมีเปาหมายในการชวยลดเวลาในการคนหาอะไหลใหเร็วข้ึนกวาวิธีการเดิม ซึ่งผลจากการศึกษาพบวาระบบ

ฐานขอมูลที่พัฒนาข้ึนสามารถชวยลดระยะเวลาและลดความผิดพลาดจากการเบิกจายอะไหล วัสดุคงคลังในการซอมบํารุงใน

การซอมบํารุงแตละคร้ังลงไดรอยละ100  

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนาโปรแกรมที่นําเสนอในบทความนี้ถูกพัฒนาดวยภาษาวิชวลเบสิก รวมกับภาษาเอสคิวแอลติดตอกับ

ฐานขอมูลไมโครซอฟทแอคเซส เปนการพัฒนาเพื่อประโยชนในการใชสําหรับบริหารจัดการศูนยบริการทดสอบวัสดุทางดาน

วิศวกรรมโยธา โดยกําหนดใหโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมีชื่อวา CENTEC ยอมาจาก Civil Engineering Testing Center ซึ่ง

ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนการจัดการไฟลขอมูล และสวนการจัดการฐานขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 การจัดการไฟลขอมูล 

     แนวคิดการทํางานของสวนการจัดการไฟลขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) รวบรวมขอมูลวัสดุวิศวกรรมโยธารวมทั้งงานบริการวิชาการที่ศูนยบริการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา

มีศักยภาพในการใหบริการแกสังคม ซึ่งสามารถสรุปรายการสวนของวัสดุ ไดแก เหล็ก ไม แอสฟลต มวลรวม คอนกรีต 

ปูนซีเมนต ดิน และทอ สําหรับในสวนของงานบริการวิชาการ ไดแก งานสํารวจ และการสอบเทียบเคร่ืองดึงลวดอัดแรง 

(2) รวบรวมขอมูลราคาคาทดสอบวัสดุและคาบริการทางวิชาการจากหนวยงานตางๆ แลวจัดทําขอมูลราคาตาม

รายการทดสอบวัสดุและงานบริการวิชาการ 

(3) ออกแบบและสรางจอภาพสําหรับใหผูใชงานเลือกรายการชนิดวัสดุทางวิศวกรรมโยธาหรืองานบริการวิชาการ

พรอมทั้งกรอกขอมูลของการรับงานแตละคร้ังๆไป 



 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนภาพแนวคิดการจัดการไฟลขอมูล 

 

(4) ออกแบบไฟลฐานขอมูล 2 แบบ โดยแบบแรกเปนไฟลฐานขอมูลสําหรับรับงานแตละคร้ังตามหมายเลขการ

รับงาน (Job No.) ซึ่งประกอบดวย 2 เอนทิตี้ (Entity) ไดแก HEAD และ DATA สําหรับแอตทริบิ้ว (Attribute) ภายใตแตละ

เอนทิตี้ ดังแสดงในรูปที่ 1 แบบที่สองเปนไฟลฐานขอมูลสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลการรับงานแตละคร้ังซึ่งจะถูกนําไปใช

สําหรับการจัดการฐานขอมูลตอไป ซึ่งประกอบดวย 2 เอนทิตี้ ไดแก CLIENT และ TASK สําหรับแอตทริบิ้วภายใตแตละ

เอนทิตี้ ดังแสดงในรูปที่ 1 

(5) เขียนรหัสคําสั่ง (Code) ในรูปแบบตอบสนองตามเหตุการณ เพื่อควบคุมการสรางไฟลฐานขอมูลใหม หรือ

การเรียกดูไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว ผานทางการติดตอฐานขอมูลดวยภาษาเอสคิวแอล รวมทั้งการเลือกรายการวัสดุที่

ตองการทดสอบพรอมแสดงราคาคาทดสอบตามความตองการของผูขอรับบริการ รวมถึงการบันทึกขอมูลและสั่งใหพิมพใบ

ขอรับบริการวิชาการ  

4.2 การจัดการฐานขอมูล 

     แนวคิดการทํางานของสวนการจัดการฐานขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ออกแบบและสรางจอภาพสําหรับแสดงขอมูลจากไฟลฐานขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลการรับงานแตละคร้ัง 

ซึ่งประกอบดวย 2 จอภาพ ไดแก จอภาพแสดงขอมูลผูรับบริการ และจอภาพแสดงขอมูลการใหบริการ 

(2) เขียนรหัสคําสั่ง (Code) สําหรับแสดงขอมูลผูรับบริการทั้งหมดในจอภาพแสดงขอมูลผูรับบริการ โดยใช

ภาษาเอสคิวเอลติดตอฐานขอมูลในเอนทิตี้ CLIENT โดยแสดงผลบนจอภาพในรูปแบบตาราง 

เขียนรหัสคําสั่ง (Code) สําหรับรายงานคาใชจายในการใหบริการในหนาจอแสดงขอมูลการใหบริการ โดยใชภาษา

เอสคิวเอลติดตอฐานขอมูลในเอนทิตี้ TASK โดยแสดงผลบนจอภาพในรูปแบบตาราง กําหนดใหการรายงานสามารถ

ดําเนินการไดภายใตเงื่อนไข 3 รูปแบบ ไดแก การรายงานตามเงื่อนไขที่กําหนดวันที่เร่ิมตนและวันที่สิ้นสุด การรายงานตาม

เงื่อนไขที่กําหนดผูดําเนินการทดสอบ และการรายงานตามเงื่อนไขที่กําหนดวันที่เร่ิมตนและวันสิ้นสุดรวมกับผูดําเนินการ

ทดสอบ พรอมทั้งสามารถสั่งใหพิมพรายงานขอมูลคาใชจายในใหบริการตามเงื่อนไขที่กําหนด 



 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพแนวคิดการจัดการฐานขอมูล 

5. ผลและวิจารณ 

เมื่อสรางจอภาพตางๆพรอมทั้งเขียนรหัสคําสั่งเรียบรอยแลว ก็ดําเนินการทดสอบการใชงานโปรแกรม CENTEC ซึ่งมี

รายละเอียดผลการดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 การจัดการไฟลขอมูล 

 เมื่อเร่ิมเขาใชงานโปรแกรม CENTEC ผูใชงานสามารถเลือกไดวาจะสรางไฟลขอมูลใหมหรือเรียกเปดไฟลขอมูลที่

มีอยูแลว โดยการคลิกเลือกจากปุมในเมนูบาร (ปุมสรางใหม และปุมเปดไฟลเดิม) ซึ่งหากตองการสรางไฟลใหมสามารถ

ดําเนินการตามรูปที่ 3 โดนการปอนเลขที่งาน แลวคลิกปุมสรางไฟลใหมเพื่อเลือกตําแหนงที่จัดเก็บไฟลขอมูลซึ่งชื่อของ

ไฟลขอมูลจะแสดงข้ึนมาใหเองตามเลขที่งาน และเมื่อคลิกปุมบันทึก ตําแหนงที่อยูของไฟลพรอมดวยชื่อไฟลขอมูลจะปรากฏ

ในชองแสดงสถานะ เปนการเสร็จข้ันตอนการสรางไฟลใหม สําหรับการเลือกใชงานปุมเปดไฟลเดิมก็จะเปนการเรียก

ไฟลขอมูลที่ตองการเพื่อนําขอมูลการรับงานมาแสดงบนจอภาพอีกคร้ัง 

การปอนและบันทึกขอมูลการขอรับบริการวิชาการหรือบริการทดสอบวัสดุจะดําเนินการหลังจากไดสรางไฟลขอมูล

ใหมแลว โดยการปอนขอมูล 2 สวน คือ สวนของขอมูลทั่วไป และสวนรายละเอียดการรับงาน สําหรับสวนของขอมูลทั่วไป 

ประกอบดวย ขอมูลใบเสร็จ และขอมูลผูขอรับบริการ ซึ่งหากผูขอรับบริการเปนรายเดิมสามารถคนหาไดจากฐานขอมูลผู

ขอรับบริการผานทางการคลิกปุมคนหาผูรับบริการในเมนูบาร  สําหรับสวนรายละเอียดการรับงานผูใชสามารถคลิกเลือก

ประเภทของวัสดุและเมื่อคลิกเมาสในตารางชองรายการจะมีขอมูลรายการทดสอบปรากฏใหเลือกตามแตละประเภทของวัสดุ

พรอมทั้งแสดงราคาคาใหบริการในชองคาทดสอบ เมื่อใสรายการทดสอบครบทั้งหมดแลวก็ปอนจํานวนตัวอยางของแตละ

รายการจนครบทุกรายการ แลวคลิกปุมคํานวณโปรแกรมจะแสดงคาบริการทั้งหมด หลังจากนั้นก็เลือกรายชื่อผูรับงานพรอม

ทั้งเลือกรูปแบบการรับผล (มารับดวยตนเอง หรือสงไปรษณีย) ดังตัวอยางในรูปที่ 4 เมื่อดําเนินการครบทั้งหมดแลวก็คลิกปุม

บันทึก ซึ่งเปนการจัดเก็บขอมูลในไฟลขอมูลตามเลขรับงานและในขณะเดียวกันก็เปนการจัดเก็บขอมูลในไฟลฐานขอมูล

สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลการรับงานแตละคร้ังดวย แลวจึงคลิกปุมตัวอยางกอนพิมพเพื่อพิมพใบขอรับบริการทางวิชาการ 

โดยเมื่อสั่งพิมพใบขอรับบริการทางวิชาการแลวสามารถเก็บเปนหลักฐานดานการเงินได 



 

 

 
 

รูปที่ 3 การสรางไฟลขอมูลใหม 

 

 

 
 

รูปที่ 4 การปอนและบันทึกขอมูล 



 

 

5.2 การจัดการฐานขอมูล 

 ขอมูลที่ถูกนํามาใชในการจัดการฐานขอมูลไดจากไฟลฐานขอมูลสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลการรับงานแตละคร้ัง 

ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยการคลิกเลือกจากปุมในเมนูบาร (ปุมขอมูลผูรับบริการ และปุมขอมูลการรับงาน) หากเลือกคลิก

ปุมขอมูลผูรับบริการโปรแกรมจะแสดงรายชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท ของผูรับบริการทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 5 หากเลือก

คลิกปุมขอมูลการรับงาน จะแสดงเลขที่รับงาน วันที่รับงาน ชื่อผูรับงาน ชื่อโครงการ คาบริการ และคาดําเนินการ ซึ่งสามารถ

เลือกเงื่อนไขเพื่อกําหนดการแสดงขอมูลได 3 รูปแบบ ไดแก  

(1) การกําหนดชวงเวลา โดยคลิกที่ชองสี่เหลี่ยมหนาขอความเร่ิมตนและขอความสิ้นสุด แลวจึงกําหนดวันที่เร่ิมตน

และวันที่สิ้นสุดตามตองการ หลังจากนั้นคลิกปุมสรุปขอมูล ตามดวยคลิกปุมคํานวณเพื่อแสดงจํานวนเงินคารับบริการทั้งหมด

และจํานวนเงินคาดําเนินการทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 6  

(2) การกําหนดชื่อผูรับงาน โดยคลิกที่ชองสี่เหลี่ยมหนาขอความผูรับงาน แลวเลือกรายชื่อผูรับงานตามตองการ 

หลังจากนั้นคลิกปุมสรุปขอมูล ตามดวยคลิกปุมคํานวณเพื่อแสดงจํานวนเงินคารับบริการทั้งหมดและจํานวนเงินคาดําเนินการ

ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 7 

(3) การกําหนดชวงเวลารวมกับการกําหนดชื่อผูรับงาน โดยคลิกที่ชองสี่เหลี่ยมหนาขอความเร่ิมตนและขอความ

สิ้นสุดรวมทั้งคลิกที่ชองสี่เหลี่ยมหนาขอความผูรับงาน แลวเลือกรายชื่อผูรับงานตามตองการ ตามดวยคลิกปุมคํานวณเพื่อ

แสดงจํานวนเงินคารับบริการทั้งหมดและจํานวนเงินคาดําเนินการทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 8 

สําหรับทุกเงื่อนไขสามารถสั่งพิมพใบสรุปยอดรายรับ-รายจายได โดยคลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพ เลือกเคร่ืองพิมพ 

และสั่งพิมพ เมื่อตองการออกจากโปรแกรม CENTEC สามารถคลิกปุมออกจากโปรแกรมที่เมนูบาร 

 

 
 

รูปที่ 5 จอภาพขอมูลผูรับบริการ 



 

 

 
 

รูปที่ 6 จอภาพขอมูลการรับงานเงื่อนไขกําหนดชวงเวลา 

 

 

 
 

รูปที่ 7 จอภาพขอมูลการรับงานเงื่อนไขกําหนดชื่อผูรับงาน 



 

 

 
 

รูปที่ 8 จอภาพขอมูลการรับงานเงื่อนไขกําหนดชวงเวลารวมกับชื่อผูรับงาน 

6. สรุปผล 

จากผลการดําเนินการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการศูนยบริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

วิทยาเขตวังไกลกังวล สามารถสรุปได ดังนี้ 

(1) โปรแกรม CENTEC ไดถูกนํามาใชในการบริหารจัดการสําหรับการใหบริการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา

รวมถึงการใหบริการวิชาการ สามารถจัดเก็บขอมูลการรับงานและพิมพใบขอรับบริการได ซึ่งทําใหการดําเนินการเปนไปอยาง

มีระบบ สะดวก รวดเร็ว งายตอการใชงาน มีฐานขอมูลผูรับบริการและฐานขอมูลการรับงานสามารถตรวจสอบยอนหลังได อีก

ทั้งสามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนาประสิทธิภาพในอนาคตได 

(2) โปรแกรม CENTEC สามารถจัดทําฐานขอมูลผูรับบริการ ซึ่งสามารถชวยใหการปอนขอมูลผูรับบริการรายเดิม

รวดเร็วข้ึน และยังสามารถใชตรวจสอบรายชื่อผูรับบริการทั้งหมด  

(3) โปรแกรม CENTEC สามารถจัดทําฐานขอมูลการรับงาน ซึ่งสามารถใชเปนฐานขอมูลเพื่อการจัดการการสรุปและ

รายงานผลการดําเนินการ โดยการกําหนดเงื่อนไขในการแสดงได 3 รูปแบบ ทั้งยังสามารถสั่งพิมพรายงานรายรับ-รายจายได

รวมถึงสามารถใชในการบริหารการเงินของศูนยบริการทดสอบวสัดุทางดานวิศวกรรมโยธาได 
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