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Abstract 
    Nowadays the use of conference rooms, training 
classrooms are becoming more common. Traditionally 
people use papers or white boards to keep records of the 
reservations.  People who want to use rooms need to call 
or walk to meet with people who take care of rooms to 
make room reservations.  Such approaches are very time 
consuming and inconvenient. This article has proposed 
and developed a system to help reduce time for rooms 
reservation and management. Users can access the 
system via online web apps and mobile apps anywhere 
and anytime. In addition, other applications can access 
the room reservation information through Web services. 
The proposed system has been implemented and used in 
Khon Kaen University. Currently, rooms available for 
reservation are rooms in care of the computer center or 
the office of president.  The system can be customized to 
support reservations for rooms in other organizations.   
Based on the experimental result, we have found that the 
system can support the reservation request and search 
operations correctly and provide convenience for 
users.The next stage of development is to link room 
reservations with a user's calendar, such as Google 
calendar. 
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บทคัดยอ 
     ในปจจุบันความตองการการใชหองเรียน หองประชุม 
หองอบรม รวมกันมีมากขึ้น  การใชกระดาษหรือแผนกระดาน 

แสดงการจองหอง และการแจงการใชหองโดยใชโทรศัพทหรือ 

เดินไปหากันมักจะทําใหเสียเวลามากและไมสะดวก  บทความ
นี้จึงไดพัฒนาระบบบริหารการจองหองเพื่อชวยลดเวลา 
และอำนวยความสะดวกในการทำงาน สําหรับผูดูแลหอง 

ผูดูแลระบบ และผูขอใชบริการหอง  โดยผูใชระบบสามารถเขา 
ถึงระบบไดผานเว็บแอปพลิเคชัน  และโมบายแอปพลิเคชันทุก 

เวลาและทุกที่ที่มีอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ผูพัฒนาโปรแกรมอื่น 

สามารถเรียกดูขอมูลการจองหองผานเว็บเซอรวิสของระบบที่

นําเสนอนี้ไดนํามาใชงานจริงในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

โดยปจจุบันมีหองประชุมและหองอบรมของศูนยคอมพิวเตอร 
และสํานักงานอธิการบดีอยูในระบบ 

และระบบสามารถปรับแตงเพื่อรองรับหองของ หนวยงานอื่นๆ 
ไดเรื่อยๆ ผลการใชงานระบบพบวา 
ระบบสามารถจัดเก็บและสืบคนขอมูลการจองหองไดอยางถูกต

อง และอํานวยความสะดวกใหกับผูใชไดดี  

สวนที่พัฒนาตอไปคือการเชื่อมโยงการจองหองกับตารางปฏิทิน

ของผูใชงานเชนตารางกูเกิล 
 
คําสําคัญ ระบบจองหอง,  การจัดการหองเรียน,  เว็บเซอรวิส 
 

1.  บทนํา 
      

ในปจจุบันการจองหองภายในศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอ

นแกน ไมวาจะเปนหองประชุมเพื่อการเรียนการสอน ประชุม 

สัมมนา หรืออบรม 

ผูใชจําเปนตองเดินทางมาหรือพูดคุยกับผูดูแลหองเพื่อทําการค

นหาเวลาและหองที่วาง ซึ่งทําไดยากและเสียเวลาทั้งสองฝาย 

บทความนี้จึงนําเสนอการพัฒนาระบบออนไลนเพื่อการจัดการ

หองประชุม การเรียน การสอน และสัมมนา  

โดยที่ระบบนี้จะอํานวยความสะดวกกับผูที่ตองการใชหองดวย

การใหผูใชสามารถจองหองและคนหาดูหองที่วางไดผานระบบ 

ในขณะเดียวกันระบบนี้ก็อํานวยความสะดวกใหกับผูจัดการหอ

งในการประสานงานกับผูดูแลเปดปดหองเพื่อใหบริการหองกับ

ผูใชทั่วไป  ในการออกแบบระบบนี้ 

ผูจัดทําไดคํานึงถึงความสะดวกและงายตอการใชงานของผูจอง

หองเปนหลัก 

บทความนี้จะกลาวถึงขั้นตอนการออกแบบระบบโดยเนนผูใชเ

ปนสําคัญ 

ซึ่งประกอบดวยการอภิปรายการศึกษาปญหาของระบบจองหอ



 

 

งแบบเดิม การวิเคราะหระบบแบบเชิงวัตถุ 

การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ การพัฒนาระบบ 

และผลการใชงานของระบบบริหารจัดการการจองหองในเบื้อง

ตน 
 

2.  เทคโนโลยทีี่เกี่ยวของ 
2.1  เอแจ็กซ (AJAX) [1] 
     AJAX ยอมาจาก Asynchronous JavaScript And XML 

เปนการทํางานรวมกันของ JavaScript และเอกซเอ็มแอล  

แบบไมประสานเวลาคือ การอปัเดตหนาจอแบบบางสวน 

และการติดตอสื่อสารกับเซิรฟเวอร 

โดยใชหลักการแบบไมประสานเวลาทําใหผูใชไมตองหยุดการทํ

างาน เพื่อรอการประมวลผลจากเซิรฟเวอร 

รวมถึงการโหลดและการรีเฟรชหนาจอของเบราวเซอรทางฝงไ

คลเอนต 

มีการใชเอแจ็กซโดยการเพิ่มเลเยอรระหวางเบราวเซอรของผูใช

กับเซิรฟเวอร 
ทําใหผูใชสามารถทํางานไดโดยไมตองรอใหไคลเอนตติดตอไปยั

งเซิรฟเวอร รวมถึงการโหลดและการรีเฟรชหนาจอทั้งหมดดวย 

ดังนั้นผูใชสามารถใชงานแอปพลิเคชนัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น  
     
เอแจ็กซเอนจินทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางไคลเอนตและเซิร

ฟเวอร ฉะนั้นเมื่อไคลเอนตสงคํารองขอแทนที่จะสงคํารองขอ 

HTTP ไปยังเซิรฟเวอรโดยตรงไคลเอนต จะสง JavaScript 

เรียกไปยังเอแจ็กซเอนจิน เพื่อโหลดขอมูลที่ผูใชตองการ 

และหากเอแจ็กซเอนจิน 
ตองการขอมูลเพิ่มเติมในการตอบสนองตอผูใชเอแจ็กซเอนจิน 

จะสงคํารองขอไปยังเซิรฟเวอรโดยใช เอกซเอ็มแอล  

    

การพัฒนาระบบบริหารจัดการจองหองออนไลนมหาวิทยาลัยข

อนแกนไดนําเทโนโลยีเอแจ็กซมาชวยลดการติดตอระหวางไคลเ

อนตกับเซิรฟเวอร 

โดยหนาเว็บจะโหลดขอมูลจากเอแจ็กซเอนจินแทนการรองขอข

อมูลจากเซิรฟเวอรโดยตรง 

ดังนั้นเอแจ็กซจะทําหนาที่ทั้งการเรนเดอรสวนติดตอกับผูใชแล

ะติดตอไปยังเซิรฟเวอร 

แลวเอแจ็กซเอนจินอนุญาตใหการกระทําตางๆ 

ในเว็บแอปพลิเคชันเปนแบบไมประสานเวลาคือความเปนอิสร

ะในการติดตอไปยังเซิรฟเวอร 

ดังนั้นผูใชจะไมพบกับเบราวเซอรหนาขาวๆ อีกตอไป 
และไมตองรอการโหลดขอมูลตางๆ จากเซิรฟเวอร  

2.2  แอนดรอยด (Android) [2] 
     แอนดรอยด (Android) 

เปนโครงสรางซอฟตแวรแบบเรียงทับซอนหรือแบบสแตค 

ซึ่งรวมเอาระบบปฏิบัติการมิดเดิลแวรและแอปพลิเคชันที่สําคั

ญเขาไวดวยกัน เพื่อใชโดยเฉพาสําหรับ 

อุปกรณพกพาเคลื่อนที่เชนโทรศัพทเคลื่อนหรือโทรศัพทมือถือ

ทั้งนี้การทํางานของแอนดรอยดมีพื้นฐานอยูบนระบบลินุกซเค

อรเนล ซึ่งใชแอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK-Software 
Development Kit) 
เปนเครื่องมือและสวนเชื่อมตอกับระบบปฏิบัติการสําหรับการ

พัฒนาโปรแกรมโดยที่ใชภาษาคอมพิวเตอรจาวาเปนหลักในการ

พัฒนาโปรแกรมระดับชั้นแอปพลิเคชัน  

    

การพัฒนาระบบเรียกดูขอมูลการจองหองผานระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยดเพื่อความสะดวกกับผูใชงาน 

เนื่องจากในปจจุบันทุกคนตางมีอุปกรณโมบายที่สามารถสามาร

ถเรียกดูขอมูลไดในทุกที่ทุกเวลา 

2.3  เอกซเอ็มแอล (XML) [3] 
     XML ยอมาจาก Extensive Markup Language 

เปนภาษาหรือชุดคําสั่งเกี่ยวกับโครงสรางขอมูลบนเว็บในการพั

ฒนาจากหลากหลายแอปพลิเคชันมานําเสนอบนเครื่องเดสกทอ

ปดวย XML จะทําใหการจัดการขอมูลหรือเรียกใชขอมูลจาก  

แอปพลิเคชันตางๆ เปนมาตรฐานเดียวกัน 
      
การพัฒนาระบบบริหารจัดการจองหองออนไลนมหาวิทยาลัยข

อนแกนไดเลือกใชภาษา XML 

ในการติดตอสื่อสารกันระหวางอุปกรณตางๆ 

ที่ตองการเรียกใชขอมูลมาแสดงผลในมิติแตกตางๆ 

ไดตามความตองการ 

2.4  เว็บเซอรวิส (Web Service)  [4] 
     เว็บเซอรวิส คือ แอปพลิเคชัน 

หรือโปรแกรมที่ทํางานอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะใหบริการโ

ดยจะถูกเรียกใชงานจากแอปพลิเคชันอื่นๆ 
ซึ่งการใหบริการจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการกํากั

บไว โดยภาษาที่ถูกใชเปนสื่อในการแลกเปลี่ยนคือ XML 

ทําใหเราสามารถเรียกใชคอมโพเนนทใดๆ ก็ได 

ในแพลตฟอรมใดๆ ก็ได บนโปรโตคอล HTTP 
ซึง่เปนโปรโตคอลสําหรับ World Wide Web 

ซึ่งเปนชองทางที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกที่ใชในการติดตอสื่อส

ารกันระหวางแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันในปจจุบัน 

    

โดยที่ในทางระบบบริหารจัดการจองหองออนไลนมหาวิทยาลัย



 

 

ขอนแกนไดใชเว็บเซอรวิสในการใหบริการขอมูลกับอุปกรณโม

บายในการดึงขอมูลการใชบริการหองไปแสดงผลใหกับผูใชเพื่อ

ความสะดวกในการคนหาหองวางเพื่อใชบริการ 
 

3. ขั้นตอนการดําเนินการ 
3.1 การศึกษาขอมูลและปญหาการทํางานแบบเดิม 
     การทํางานระบบเดิมของการจองหองประชุม 

การเรียนการสอน สัมมนา และอบรมของศนูยคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย ขอนแกนนั้น 

ผูที่ตองการใชงานหองจะตองติดตอประสานโดยตรงกับเจาหนา

ที่ที่ดูแลการจองหอง 

สอบถามวาหองที่ตองการใชงานในวันและเวลาดังกลาววางหรื

อไม 

เมื่อจองหองไดแลวเจาหนาที่ที่ดูแลการจองหองพักจะทําการแจ

งเจาหนาที่ที่ดูแลเปดปดหองประชุมไดทราบถึงกําหนดการใชง

านของหองประชุม 

และเมื่อถึงกําหนดวันและเวลาดังกลาวเจาหนาที่ที่ดูแลเปดปดห

องประชุมจะทําการเปดและปดหองตามกําหนดเวลาใชงานนั้น

ๆ 

3.2 การวิเคราะหระบบแบบเชิงวัตถุ 
     จากการเก็บรวบรวมความตองการ 

ที่เกิดขึ้นของระบบการทํางานไดนําไปสูกระบวนการออกแบบร

ะบบ  
ทําใหทราบถึงกระบวนการทํางานของระบบออนไลนเพื่อการจั

ดการหองประชุม การเรียน การสอน สัมมนา และอบรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวคือ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีคณะหลายคณะ และแตละคณะมีหลายหองในการใชงาน 

แตละหองจะเปดบริการใหจองที่เวลาจะทับซอนกันไมได 

เมื่อมีการจองหองเขาใชงานจะมีการตรวจสอบสิทธิ์เขาใชงานผ

านระบบ  LDAP ของทางมหาวิทยาลัย และเมื่อผูใชจองหอง 

หรือยกเลิกการจองหองแลวระบบจะทําการสงขอความไปใหกั

บผูดูแลหอง และผูดูแลระบบของคณะ 

จากนั้นเมื่อผูดูแลระบบคณะอนุมัติการจองหองหรือยกเลิกการ

จองหองก็จะมอีีเมลสงไปบอกผูใชและผูดูแลหอง 

นอกจากนี้ยังมีสวนการแสดงปฏิทินแสดงการใชหองแบบรายเ

ดือน รายสัปดาห 

และรายวันเพื่อความสะดวกกับผูใชในการดูวาหองที่ตองการใช

งานมีสถานะวางหรือไม 

 
รูปที่ 1 แสดงแผนภาพยูสเคสแบบภาพรวมของระบบบริหาร    

จัดการจองหองออนไลนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

      จากรูปที่ 1 แสดงแผนภาพยูสเคส (Use  Case  Diagram) 

การทํางานภาพรวมของระบบจองหองอบรม ประชุม 

หรือสัมมนา 

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีระบบการทํางานวามีผูเกี่ยวของคนใ

ดบาง 

 
รูปที่ 2  แสดงแผนภาพยูสเคสแบบละเอียดของระบบบริหาร       

จัดการจองหองออนไลน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      จากรูปที่ 2 เปนแผนภาพยูสเคส (Use  Case  Diagram) 
แสดงการทํางานของระบบบริหารจัดการจองหองออนไลน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

โดยไดแบงกระบวนการทํางานออกเปนสวนตางๆ 

ตามหนาที่การทํางานของผูใชงานในระบบแตละคน  ไดแก 

เจาหนาที่ผูดูแลระบบสูงสุด ผูดูแลระบบคณะ/หนวยงาน 

เจาหนาที่ดูแลหอง และผูใชทั่วไป 

นอกจากนี้ไดแบงกระบวนการทํางานออกเปนสวนยอยๆ 

หลายๆ สวน ไดแก จัดการผูใช จัดการหนวยงานผูใช 

จัดการขอมูลคณะ จัดการขอมูลหอง อนุมัติจองหอง จองหอง 

รายการจองหอง และจัดการขอมูลอุปกรณ 

ตอไปจะเปนการอธิบายรายละเอียดแตละยูสเคส 

3.3  การวิเคราะหระบบแบบเชิงวัตถุ 



 

 

 
รูปที่ 3 สถาปตยกรรมระบบ 

 
     จากรูปที่ 3 

แสดงสถาปตยกรรมของระบบจองหองโดยแบงชั้นการทํางานอ

อกเปน 3 ชั้นไดแก 1) Application Layer 2) Mediator Layer 
3) Resource Layer ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
     Resource Layer 
คือชั้นที่ทํางานเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลและสงขอ

มูลกลับไปในรูปแบบของภาษา XML เชน ขอมูลหนวยงาน 

ขอมูลการจองหอง ขอมูลอุปกรณตางๆ 

ขอมูลผูใชและขอมูลกลุมผูใช 
เพื่อใชในการจัดเก็บและสืบคนขอมูล 
     Mediator Layer 
คือชั้นที่ทํางานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล 

และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ซึ่งแบงการทํางานออกเปนโมดูลตางๆ ดังตอไปนี้  
     - 
โมดูลการตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานระบบจะมีการทํางานโด

ยเขาไปตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล LDAP ซึ่งเปนฐาน 

ขอมูลกลางในการเก็บขอมูลบุคลากร 

และนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

     - 

โมดูลการจัดเก็บขอมูลจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอ

มูลกอนสงไปจัดเก็บในฐานขอมูล 

      - 

โมดูลการคนหาขอมูลจะรับขอมูลที่ใชในการคนหาจากผูใช 

งานแลวสงไปคนหาในฐานขอมูลแลวรับขอมูลผลลัพธสงกลับไ

ปใหกลับผูใชงานในรูปแบบตางๆ 

3.4 การพัฒนาโปรแกรม 

      ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน แบงออกเปน 

3 สวน ไดแก 1) เว็บเซอรวิส 2) เว็บแอปพลิเคชัน และ 

3) โมบายแอปพลิเคชัน (แอนดรอยดแอปพลิเคชัน) 
     3.4.1 การออกแบบและพัฒนาเว็บเซอรวิส 

การพัฒนาเว็บเซอรวิสใหกับขอมูลการจองหองพักตางๆพัฒนาโ

ดยใชพีเฮชพี (PHP) มีฟงกชันการทํางานดังตอไปนี้ 

     - ฟงกชันการจองหองทําการอินพุตคาขอมูล ไดแก 
รหัสการจองหอง (book_id), วันเวลาที่เริ่มจอง (start_time) 

และวันเวลาที่สิ้นสุดการจอง (end_time) 

เมื่อระบุคาขอมูลจะไดรับผลลัพธออกมาในรูปแบบของ XML 

ดังรูปที่ 4 
 
 

 
รูปที่ 4 แสดงผลลัพธการจองหองในรูปแบบของ XML 

 
     จากรูปที่ 4  อิลิเมนตตางๆ ที่เปนเอาตพุตมีคําอธิบายดังนี้ 

ชื่อการขอใชบริการ (subject_name_pre), 

รายละเอียดการขอใชบริการ (subject_name), 

จํานวนผูเขาอบรม (amount_train), รหัสพื้นที่การศึกษา 

(area_id), ชื่อพื้นที่การศึกษา (area_name), ชื่อผูจอง 
(customer_name), อีเมลผูจอง (customer_mail), 

รหัสหนวยงาน (fac_id), ชื่อหนวยงาน (fac_name), 

ชื่อหนวยงานยอย (department), สถานะ (status_id)  

และชื่อสถานะ (status_name) นอกจากนี้ผูใชสามารถนําขอมูล 

XML ไปใชงานไดหลาก หลายรูปแบบการแสดงผล  

     - ฟงกชันแสดงหนวยงานทั้งหมดที่สามารถจองหองได 

ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 แสดงผลลัพธหนวยงานในรูปแบบของ XML 



 

 

 
จากรูปที่ 5 อิลิเมนตตางๆ ที่เปนเอาตพุตมีคําอธิบายดังนี้ 

รหัสหนวยงาน (fac_id) และชื่อหนวยงาน (fac_name) 
 
     - ฟงกชันแสดงหองของแตละหนวยงาน 

เปนการเลือกอินพุตคาขอมูลหนวยงาน 

จากนั้นเอาตพุตจะแสดงหองทั้งหมดของหนวยงานที่อินพุต 

ดังรูปที่ 6  

 
รูปที่ 6 แสดงผลลัพธหองของแตละหนวยงานในรูปแบบของ 

XML 
 
     จากรูปที่ 6 อิลิเมนตตางๆ ที่เปนเอาตพุตมีคําอธิบายดังนี้ 

รหัสหอง (area_id), ชื่อหอง (area_name) 

และรายละเอียดหอง (area_detail) 
นอกจากนี้ผูใชสามารถนําขอมูล XML 

ไปใชงานไดหลากหลายรูปแบบการแสดงผล  

     3.4.2 การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

เว็บแอปพลิเคชัน ทํางานอยูบนเว็บเซิรฟเวอร ใชภาษาพีเฮชพี 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการจองหองออนไลน 

มหาวิทยาลัย ขอนแกน  โดยรูปที่ 7 แสดงโมดูลการจองหอง  

 
รูปที่ 7 (ก) แสดงแบบฟอรมการจองหอง 

 

 
รูปที่ 7 (ข) แสดงแบบฟอรมการจองหอง 

 
     จากรูปที่ 7 (ก) และรูปที่ 7 (ข) 

เมื่อกรอกแบบฟอรมการจองหองจากนั้นกดปุมบันทึก 

แลวระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงสูฐานขอมูล 

โดยผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลไดจากปฏิทินแสดงผลขอมูลก

ารจองหองดังรูปที่ 8 
 

 

 
รูปที่ 8 แสดงปฏิทินการใชงานหองออนไลน 

 
     จากรูปที่ 8 ปฏิทินการใชงานหองแสดงหองที่จอง เวลา 

สถานะในรูปแบบของปฏิทิน 

หากตองการยกเลิกการจองสามารถคลิกที่รายการจอง ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 แสดงหนาจอยกเลิกการจองหอง 

 

     จากรูปที่ 9 เมื่อผูใชทําการบันทึกยกเลิกการใชงานหอง 

ระบบจะทําการสงอีเมลใหผูดูแลหองและผูดูแลระบบโดยอัตโน

มัติ  

    3.4.3 โมบายแอปพลิเคชัน 

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันคนหาขอมูลการจองหองผานทา

งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

โดยแอปพลิเคชันนี้ทําการเรียกใชงานเว็บเซอรวิสและไดผลลัพ

ธกลับมาเปนเอกสาร XML นํามาประมวลผลไดผลลัพธดังรูปที่ 
10 
 



 

 

 
รูปที่ 10 แสดงผลผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

      
     จากรูปที่ 10 

แสดงขอมูลการจองหองตามวันที่และหองที่ตองการคนหา 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
     ระบบสามารถจัดเก็บ 

และสืบคนขอมูลการจองหองไดอยางถูกตอง 

และมีเว็บเซอรวิสแสดงผลการจองหองออกมาในรูปแบบของภ

าษา XML 

ซึ่งสามารถนําขอมูลไปใชงานตอไดในระบบอื่นนอกเหนือจากร

ะบบนี้เชนในงานวิจัยนี้สามารถนําขอมูลไปแสดงผลในระบบป

ฏิบัติการแอนดรอยดที่เปนระบบปฏิบัติการบนมือถือไดอยางถูก

ตอง 
 

5. บทสรุป 
     ระบบบริหารจัดการจองหองออนไลน มหาวิทยาลัย 

ขอนแกนที่ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทํางานร

ะหวางผูใชบริการ 

และผูใหบริการมีการทํางานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมกระบว

นการทํางานจะมีความยุงยากเนื่องจากตองมีการติดตอสงหนังสื

อ สืบคนหองวางและตารางเวลา 

ประกอบกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการจองหองออนไลน 

มหาวิทยาลัย ขอนแกนนี้มีความคลายคลึงกันในหนวยงานตางๆ 

จึงสามารถนําไปใชงานรวมกันไดโดยไมตองพัฒนาหลายๆ 

ระบบคือพัฒนาระบบใหมีการทํางานแบบศูนยกลาง 
(Centralize) 
โดยขณะนี้ที่ผูพัฒนาจัดทํางานวิจัยนี้มีการใชงานจริงในสองหน

วยงานไดแก ศูนยคอมพิวเตอรและสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจากรูปที่ 11 

เปนขอมูลสถิติการใชงานระบบบริหารจัดการหองออนไลนมห

าวิทยาลัยขอนแกน 
 

 
 
 
 

รูปที่ 11 

แสดงขอมูลสถิติการใชงานระบบบริหารจัดการหองออนไลนม

หาวิทยาลัยขอนแกน 
จากรูปที่ 11 

แสดงถึงการใชบริการหองโดยแบงเปนจํานวนการจองหอง 

จํานวนผูจองหอง และจํานวนหองที่ใชงานแบงออกเปนเดือน 

โดยระบบบริหารจัดการจองหองออนไลนมหาวิทยาลัยขอนแก

นไดมีการเริ่มตนใชงานที่ศูนยคอมพิวเตอรในวันที่ 30 เมษายน 

2552 และเริ่มใชงานในสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกนในวันที่ 7 มกราคม 2553 

โดยที่ในสวนตอไปคือการพัฒนาใหมีการเชื่อมโยงการจองหองกั

บตารางปฏิทินของผูใชงานเชนตารางกูเกิล 
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