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1. Introduction 
 

ระบบสามารถเข้าได้จากลิงค์ https://ecodata.mahidol.ac.th 

หากพบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถแจ้งได้ที่ http://bit.ly/muECO DATA-comment 

  

https://ecodata.mahidol.ac.th/
https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/mussp-comment&sa=D&ust=1570624652390000&usg=AFQjCNGLcFVmCkgQBBtrBqk6FnW6tMvGOQ
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1. Authentication 
 การ Login เข้าสู่ระบบ 

ในการเข้าสู่ระบบ MU-ECO DATA นั้น ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย ใช้ MU Internet Account ของท่านได้

ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ Login ของระบบ 

1. เข้าสู่ Website https://ecodata.mahidol.ac.th 

2. ระบุชื่อผู้ใช้ 

3. ระบุ Password 

4. กดปุ่ม Login เพ่ือเข้าสู่หน้าหลัก ECO DATA ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  แสดงหน้า Dashboard 

1 

2 

3 

https://ecodata.mahidol.ac.th/
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 การ Logout ออกจากระบบ 

 

 
รูปที่ 3 การ Logout ออกจากระบบ 

1. คลิกท่ีชื่อของท่าน ที่มุมบนขวามือของระบบ 

2. คลิกท่ีปุ่ม ออกจากระบบ ดังรูปที่ 3 

3. ระบบจะน าท่านออกจากระบบ และเข้าสู่หน้า Login ดังด้านล่าง 

 
รูปที่ 4 หน้าทีแ่สดงหลังจากออกจากระบบ 
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2. Dashboard 

 
รูปที่ 5 Dashboard แสดงข้อมูลสรุปในภาพรวมในด้านต่าง 

เมือ่ท่านเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้า Dashboard โดยท่านสามารถดูข้อมูลสรุปในภาพรวม ได้แก่ 

3.1 สรุปจ านวนรายการ หรืองบประมาณ ตามหมวด 6 หมวด คือด้านวัตถุดิบ พลังงาน การใช้น้ า กากของเสีย 

อาคาร ก๊าซเรือนกระจก 

3.2 สรุปรายงานการกรอกผลการด าเนินการ เช่น ในรูปที่ 5 แสดงว่าได้มีการกรอกข้อมูลรายงานกากของเสียไป

แล้วจ านวน 1 รายการ จากจ านวนทั้งสิ้น 12 รายการ 

หรือท่านสามารถคลิกที่แถบ หน้าหลัก เพ่ือเข้าสู่หน้า Dashboard อีกครั้ง ดังรูปที่ 6  

 
รูปที่ 6 เมนูด้านข้างเพื่อใช้ในการเปิดหน้าต่างๆของระบบ 

3.1 

3.2 
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3. ข้อมูลหน่วยงาน 
 สิทธ์ิผู้ใช้งาน 

ระบบส าหรับจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน โดยท่านสามารถ ดูรายชื่อ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบได้ 

3.1.1.การดูข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ 

1. เลือกเมน ูข้อมูลหน่วยงาน  

2. เลือกเมนยู่อย สิทธิผู้ใช้งาน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 หน้าแสดงรายการผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบของหน่วยงาน 

ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทที่ต้องการเพ่ือดูข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของ

ตนเองได้ โดยสิทธิผู้ใช้งานระบบจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักคือ 

 ผู้กรอกข้อมูล PA 

 ผู้กรอกข้อมูล UI Green 

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 

 ผู้กรอกข้อมูลส่วนงาน 

4.1.2 
4.1.1 
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3.1.2.การเพิ่มผู้ใช้งาน 

1. กดปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้งาน” บริเวณด้านบนขวา ตามรูปที่ 7 (หมายเลข 4.1.2) 

2. ระบุชื่อผู้ใช้งาน, นามสกุล, Email, Username (MU Account), เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน (ถ้ามี) และ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้าม)ี 

3. กดปุ่ม “ต่อไป” 

 
รูปที่ 8 หน้ากรอกขอ้มูลผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ 

4. ก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ โดยคลิกเลือกหน้าสิทธิ์การใช้งาน 

 
รูปที่ 9 หน้าก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ 

5. หากต้องการก าหนดช่วงเวลาของสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ให้เลือก วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด 

6. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

7. การเพ่ิมสิทธิ์การใช้งานเสร็จสมบูรณ์  
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3.1.3.การแก้ไขข้อมูลและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 

1. คลิกเลือก  ของผู้ใช้งานที่ท่านต้องการแก้ไข 

 
รูปที่ 10 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

2. แก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการ 

3. กดปุ่ม “ต่อไป” 

 
รูปที่ 11 กรอกขอ้มูลที่ถูกต้อง 

4. จัดการสิทธิ์ผู้ของใช้งาน 

5. กดปุ่ม บันทึก 

6. การแก้ไขข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 

4.1.2 
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3.1.4.การลบผู้ใช้งานระบบ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ยังผู้ใช้งานที่ต่านต้องการลบ 

2. ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งว่า ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

3. การลบผู้ใช้งานเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 12 การลบขอ้มูลผู้ใช้งานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 
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 อาคารและพื้นที่ 

ในระบบ ECO DATA มีระบบส าหรับจัดการข้อมูลด้านอาคารและพ้ืนที่ โดยท่านสามารถ ดูรายงานในภาพรวม

ของพ้ืนที่และอาคาร  เพิ่มข้อมูลพื้นที่และอาคาร และสามารถจัดการข้อมูลพ้ืนที่และอาคารได้ด้วย  

 

3.2.1.การดูข้อมูลอาคารและพื้นท่ี 

1. เลือกเมนู “ข้อมูลหน่วยงาน”   

2. เลือกเมนยู่อย “อาคารและพ้ืนที่” จะปรากฏหน้าอาคารและพ้ืนที่ ดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 หน้าแสดงข้อมูลพื้นทีแ่ละอาคารทั้งหมดของส่วนงาน 

3. ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองหัวข้อย่อยคือ 

ก. ขนาดพ้ืนที่รวมของส่วนงาน หน่วยเป็นตารางเมตร โดยแบ่งตามวิทยาเขต พื้นที่ที่เป็นป่า พื้นที่

ต้นไม้/สวน/สนาม พื้นที่ส่วนอุ้มน้ า พื้นที่ชั้นล่าง และพ้ืนที่จอดรถ 

ข. รายละเอียดของอาคารของส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลวิทยาเขต ชื่ออาคาร การใช้ประโยชน์

ของอาคาร จ านวนชั้น และพ้ืนที่ใช้สอยของทั้งอาคาร หน่วยเป็นตารางเมตร 
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3.2.2.การเพิ่มข้อมูลพื้นท่ีรวมของส่วนงาน 
ท่านสามารถเพ่ิมพ้ืนที่รวมได้โดย 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมพ้ืนที่รวม” 

 
รูปที่ 14 การจัดการข้อมูลขนาดพื้นที่ ดว้ยการเพิ่ม แก้ไข หรือลบ 

2. จะปรากฏหน้าเพ่ิมรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ก. ระบชุื่อของพ้ืนที่ หรือวิทยาเขต 
ข. ระบุพ้ืนที่ป่า เป็น ตารางเมตร ในช่อง เป็นป่า 
ค. ระบุพ้ืนที่ต้นไม้ สวน หรือสนาม เป็น ตารางเมตร ในช่อง ต้นไม้/สวน/สนาม 
ง. ระบุพ้ืนที่ส่วนอุ้มน้ า เป็น ตารางเมตร ในช่อง ส่วนอุ้มน้ า 
จ. ระบุพ้ืนที่ชั้นล่าง เป็น ตารางเมตร ในช่อง พื้นที่ชั้นล่าง 
ฉ. ระบุพ้ืนที่จอดรถ เป็น ตารางเมตร ในช่อง พื้นที่จอดรถ 
ช. ระบุจ านวนรถที่จอดได้ในช่อง จ านวนรถที่จอดได้ 

3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล 

4. การเพ่ิมพ้ืนที่เสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 15 รายละเอยีดพื้นที่รวมของส่วนงาน 
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3.2.3.การแก้ไขพ้ืนท่ีรวมของส่วนงาน 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ยังพ้ืนที่ที่ต้องการแก้ไข ในรูปที่ 14 

2. ระบุข้อมูลยังช่องที่ท่านต้องการแก้ไข 

3. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

4. การบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 

 

3.2.4.การลบพื้นท่ีรวม 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ยังพ้ืนที่ที่ท่านต้องการลบข้อมูล ในรูปที่ 14 

2. ระบบแจ้งว่า ลบพ้ืนที่เรียบร้อย 

3. การลบพื้นที่เสร็จสมบูรณ์ 
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3.2.5.การเพิ่มข้อมูลอาคาร 

1. กดปุ่ม “เพ่ิมอาคาร” ซึ่งอยู่ด้านบนของตารางอาคาร ดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 การจัดการข้อมูลอาคาร ดว้ยการเพิ่ม แก้ไข หรือลบ 

2. กรอกข้อมูลต่างๆของอาคาร 

ก. ระบุชื่อหรือวิทยาเขต ในช่อง ชื่อ/วิทยาเขต 

ข. ระบุชื่ออาคาร ในช่อง ชื่ออาคาร 

ค. ระบุการใช้ประโยชน์ ในช่อง การใช้ประโยชน์ 

ง. ระบุจ านวนชั้นของอาคาร ในช่อง จ านวนชั้น 

จ. ระบุพ้ืนที่ใช้สอยของทั้งอาคาร เป็น ตารางเมตร ในช่อง พื้นที่ใช้สอยของอาคาร 

3. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดัง 

4. การบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 17 กรอกขอ้มูลอาคาร และกดบันทึก 
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3.2.6.การแก้ไขอาคาร 
ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลของอาคารได้โดย 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ยังอาคารที่ท่านต้องการแก้ไข ดังรูปที่ 16 

2. แก้ไขข้อมูลยังช่องที่ท่านต้องการแก้ไข 

3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล 

4. การบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 

 

3.2.7.การลบอาคาร 
ท่านสามารถลบพ้ืนที่รวมได้โดย 

1. คลิกท่ีปุ่ม   ยังอาคารที่ท่านต้องการลบข้อมูล ดังรูปที่ 16 

2. ระบบแจ้งว่า ลบอาคารเรียบร้อย 

3. การลบอาคารเสร็จสมบูรณ์  
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 ประชากร 

ในระบบ ECO DATA มีระบบส าหรับจัดการข้อมูลด้านประชากรของส่วนงาน โดยท่านสามารถ ดูสรุปจ านวน

ประชากรในแต่ละเดือน เพ่ิมและปรับปรุงจ านวนข้อมูลจ านวนประชากรได้ 

3.3.1.การดูข้อมูลจ านวนประชากร 

1. เลือกเมนู “ข้อมูลหน่วยงาน”   

2. เลือกเมนยู่อย “ประชากร” จะปรากฏหน้าแสดงจ านวนประชากร ดังรูป 

 
รูปที่ 18 การจัดการข้อมูลจ านวนประชากร โดยการเพิ่ม และแก้ไขจ านวนประชากร 

3. ผู้ใช้สามารถเลือกกลุ่มของประชากรได้โดยเลือกแถบของกลุ่มที่ต้องการ โดยข้อมูลประชากรของส่วนงาน

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากรทั้งหมด และนักศึกษา  

ก. กลุ่มบุคลากรแบ่งออกเป็น สายวิชาการและสายสนับสนุน 

ข. กลุ่มนักศึกษาแบ่งออกเป็น นักศึกษาปริญญาตรี (ไทย/ต่างชาติ) นักศึกษาปริญญาโท (ไทย/

ต่างชาติ) และนักศึกษาปริญญาเอก (ไทย/ต่างชาติ) 
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3.3.2.การเพิ่มข้อมูลประชากรเดือนถัดไป 
ท่านสามารถเพ่ิมข้อมูลประชากรในแต่ละเดอืนได้โดย 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลประชากรเดือนถัดไป” ด้านบนของตาราง ดังรูปที่ 18 

2. การเพ่ิมข้อมูลประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

ก. การเพ่ิมข้อมูลจ านวนบุคลากร โดยระบุจ านวนบุคลากรสายวิชาการในช่อง “สายวิชาการ” และ

ระบุจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่อง “สายสนับสนุน” แล้วกดปุ่ม “ต่อไป” ดังรูป 

 
รูปที่ 19 การเพิ่มข้อมูลจ านวนบุคลากร 

ข. การเพ่ิมข้อมูลจ านวนนักศึกษา โดยระบจุ านวนนักศึกษาปริญญาตรี (ไทย/ต่างชาติ) นักศึกษา

ปริญญาโท (ไทย/ต่างชาติ) และนักศึกษาปริญญาเอก (ไทย/ต่างชาติ) แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป 

 
รูปที่ 20 การเพิ่มข้อมูลจ านวนบุคลากร 
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3.3.3.การแก้ไขข้อมูลประชากรแต่ละเดือน 
ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลประชากรแต่ละเดือนได้โดย 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ยังเดือนที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 18 

2. แก้ไขจ านวนบุคลากรยังช่องที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล 

3. กดปุ่ม “ต่อไป” 

 
รูปที่ 21 แก้ไขจ านวนบุคลากร 

4. แก้ไขจ านวนนักศึกษายังช่องที่ท่านต้องการแก้ไข 

5. กดปุ่ม “บันทึก” 

6. การแก้ไขข้อมูลจ านวนประชาการเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 22 แก้ไขจ านวนนักศึกษา 
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 งบประมาณ 
ท่านสามารถจัดการข้อมูลด้านงบประมาณได้โดย การดูข้อมูลงบประมาณ บันทึกข้อมูลงบประมาณจากแหล่งต่างๆ 

 

3.4.1.การดูข้อมูลงบประมาณ 

1. เลือกเมนู “ข้อมูลหน่วยงาน”   

2. เลือกเมนยู่อย “งบประมาณ” จะปรากฏหน้างบประมาณ ดังรูป 

 
รูปที่ 23 ข้อมูลงบประมาณ  

3. ข้อมูลงบประมาณประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ก. งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน เป็นข้อมูลที่มาจากการค านวณรวมตัวเลขของงบประมาณด้าน

ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้  

ข. ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณจากมหาวิทยาลัย และงบประมาณจากเงินรายได้ แต่ละ

ส่วนงานสามารถระบุได ้

ค. ข้อมูลงบประมาณเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ใช้ไปแล้ว  เป็นการน าตัวเลข

งบประมาณท่ีได้ถูกใช้ไปแล้วในโปรเจคต่างๆของส่วนงาน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรง 
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3.4.2.การบันทึกข้อมูลงบประมาณในด้านต่างๆ 

1. ระบุข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ในช่อง “งบประมาณแผ่นดิน”  เป็นเงินบาท 

2. ระบุข้อมูลงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ในช่อง  “งบประมาณจากมหาวิทยาลัย”  เป็นเงินบาท 

3. ระบุข้อมูลงบประมาณจากเงินรายได้ ในช่อง  “งบประมาณจากเงินรายได้”    เป็นเงินบาท 

4. ระบุข้อมูลงบประมาณเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ก าหนด ในช่อง  “งบประมาณเกี่ยวข้อง

กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ก าหนด”   เป็นเงินบาท โดยข้อมูลงบประมาณนี้ต้องมีค่ามากกว่า

งบประมาณงบประมาณเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ใช้ไปแล้ว 

5. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังแสดงในรูปที่ 23 

6. การบันทึกข้อมูลงบประมาณเสร็จสมบูรณ ์
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4. แผนงาน 
ท่านสามารถจัดการข้อมูลแผนงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1. ด้านวัตถุดบิและบริการ 

2. ด้านพลังงาน 

3. ด้านน้ า 

4. ด้านกากของเสีย 

5. ด้านอาคาร 

6. ด้านก๊าซเรือนกระจก 

 

 การดูข้อมูลแผนงาน 

1. เลือกเมนู “แผนงาน” จากแถบเมนูด้านข้าง  

2. จะปรากฏหน้าดูข้อมูลแผนงาน ดังรูปที่ 24 โดยท่านสามารถคลิกเลือกท่ีแถบด้านต่างๆเพ่ือดูข้อมูลใน

ภาพรวมและบันทึกข้อมูลแผนการด าเนินงานได้ 

 
รูปที่ 24 ของมูลแผนการท างานด้านต่างๆ 
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 การบันทึกข้อมูลแผนงาน 

1. ระบุ นโยบายหรือมาตรการ  

(ถ้ามีเอกสาร/หลักฐาน ให้ ท าการ Upload เอกสาร ด้วย โดยการคลิกที่ปุ่ม ) 

2. ระบุการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี) 

3. ระบุการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร (ถ้ามี) 

4. ระบุเอกสารบัญชีแสดงรายการงบประมาณการจัดหาพัสดุทีใช้ทั้งหมดภายในองค์กรและเอกสารก าหนด 

(ถ้ามีเอกสาร/หลักฐาน ให้ ท าการ Upload เอกสาร ด้วย โดยการคลิกที่ปุ่ม ) 

5. ระบุค่าเป้าหมายในช่อง “การตั้งเป้าหมาย” 

6. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

7. การบันทึกข้อมูลแผนงานเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 25 การบันทกึข้อมูลแผนงาน 
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5. โครงการ 
ท่านสามารถจัดการโครงการต่างๆได้ โดยการดูข้อมูลภาพรวมของโครงการ การบันทึกข้อมูลโครงการ รวมทั้งการ

จัดการแก้ไขข้อมูลโครงการ 

 

 การดูข้อมูลภาพรวมของโครงการ 

1. เลือกเมนู “โครงการ” จากแถบเมนูด้านข้าง 

2. จะปรากฏหน้าดูข้อมูลภาพรวมโครงการ ดังรูปที่ 26 

 
รูปที่ 26 การจัดการข้อมูลโครงการ โดยการเพิ่ม แก้ไข และลบโครงการ 
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 การเพิ่มข้อมูลโครงการ 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมโครงการ” ซึ่งอยู่บริเวณด้านบนของตาราง ดังรูปที่ 26 

2. โครงการแต่ละโครงการจะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ  

ก. ข้อมูลทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 27 และ 

ข. ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและผลลัพธ์ ดังแสดงในรูปที่ 28 

3. ระบุข้อมูลทั่วไปของโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ก. ระบุชื่อโครงการ ในช่อง “ชื่อโครงการ” 

ข. ระบุวันที่เริ่มต้นโครงการ  ในช่อง “วันที่เริ่มต้น” 

ค. ระบุวันที่สิ้นสุดโครงการ  ในช่อง “วันที่สิ้นสุด” 

ง. ระบุค่าใช้จ่ายในโครงการ  ในช่อง “ค่าใช้จ่ายในโครงการ ” (ถ้ามี) 

จ. ระบุวิธีด าเนินงาน  ในช่อง “วิธีด าเนินงาน” (ถ้ามี) 

 
รูปที่ 27 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
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4. ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ โดย 

ก. เลือกตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง  ในช่อง “ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง” 

ข. เลือกประเภทโครงการ  ในช่อง “ประเภทโครงการ” 

ค. ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ท่านเพ่ิมนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคาร ให้คลิกเลือก “ผลลัพธ์นี้ส่วน

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคาร” 

ง. ระบคุ่าเป้าหมายที่ต้องการ  ในช่อง “เป้าหมาย” 

จ. ระบุค่าผลลัพธ์ที่ได้ ในช่อง “ผลลัพธ์”  (ถ้ามี) 

ฉ. ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม ในช่อ “ค าอธิบายเพิ่มเติม”  (ถ้ามี) 

5. หากมีเป้าหมายและผลลัพธ์เพ่ิมเติม ให้คลิกท่ีปุ่ม “เพิ่มรายการ” และด าเนินการระบุข้อมูลเป้าหมายและ

ผลลัพธ์ 

6. หากท่านต้องการลบเป้าหมายและผลลัพธ์ ให้คลิก  หลังเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ท่านต้องการลบดังรูป 

7. หากมีเอกสารโครงการ ให้คลิก “แนบเอกสารโครงการ” 

8. กดปุ่ม “บันทึก” 

9. การบันทึกข้อมูลโครงการเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 28 ข้อมูลเป้าหมายและผลลัพธ ์และการแนบเอกสาร 
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 การแก้ไขโครงการ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ยังโครงการที่ท่านต้องการแก้ไข 

 
รูปที่ 29 การแก้ไขโครงการ 

2. แก้ไขข้อมูลโครงการยังช่องที่ท่านต้องการ 

3. กดปุ่ม “บันทึก” 

4. การแก้ไขข้อมูลโครงการเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 30 การบันทกึโครงการที่ถูกแก้ไข 
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 การลบโครงการ 

1. กดปุ่ม  หลังโครงการที่ต้องการลบ 

2. ระบบแจ้งเตือน ลบโครงการเรียบร้อยแล้ว 

3. การลบข้อมูลโครงการเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 31 การลบโครงการ 
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6. ผลการด าเนนิงาน 
ท่านสามารถบันทึกผลการด าเนินงาน จัดการข้อมูลผลการด าเนินงาน และดูข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ 

1. ด้านสินค้าและบริการ 

2. ด้านพลังงานไฟฟ้า 

3. ด้านการใช้น้ า 

4. ด้านกากของเสีย 

5. ด้านอาคาร และ 

6. ด้านก๊าซเรือนกระจก 
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 วัตถุดิบและบริการ 
ท่านสามารถจัดการข้อมูลผลการด าเนินการด้านวัตถุดิบและบริการได้  เพ่ิมใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ และจัดการ

ข้อมูลใบสั่งซื้อได้ 

6.1.1.การดูผลการด าเนินการด้านวัตถุดิบและบริการ 

1. เลือกเมนู “ผลการด าเนินงาน” จากเมนดู้านข้าง 

2. เลือกเมนูย่อย “วัตถุดิบและบริการ” จะปรากฏหน้าดูข้อมูลภาพรวมสินค้าและบริการ ดังรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 แสดงรายการวัตถุดิบและบริการ  จ าแนกตามรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 19 ประเภท 

3. ผู้ใช้สามารถดูผลการด าเนินงานด้านสินค้าและบริการได้ในสองรูปแบบ โดยการเลือกแถบข้อมูล คือ 

ก. จ าแนกตามรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 19 ประเภท 

ข. จ าแนกตามใบสั่งซื้อและและจัดจ้าง ดังแสดงในรูปที่ 33 

 
รูปที่ 33 แสดงรายการวัตถุดิบและบริการ จ าแนกตามใบสั่งซ้ือและและจัดจา้ง 
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6.1.2.การเพิ่มใบจัดซื้อจัดจ้าง 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมใบจัดซื้อจัดจ้าง” บริเวณด้านบนของตาราง เพื่อท าการเพ่ิมใบจัดซื้อจัดจ้าง 

 
รูปที่ 34 การเพิ่มใบจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ระบุข้อมูลทั่วไปของใบจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ส่ง และเลขที่ใบสั่งซื้อ ดังรูป 

 
รูปที่ 35 ข้อมูลใบจัดซ้ือจัดจา้ง ประเภทสินค้า 

3. หากท่านเลือกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเลือกเป็น “สินค้า” ดังรูปที่ 35 ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 

 ระบุประเภทสินค้าในช่อง “ประเภท” 

 ระบุรายละเอียดสินค้าในช่อง “รายละเอียด” 

 ระบุจ านวน หน่วย และ ราคาต่อหน่วย 

 หากสินค้าราคาเป็นมิตร ให้คลิกเลือก “เป็นมิตร” 

 หากต้องการเพ่ิมรายการสินค้า ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” และระบุข้อมูลสินค้า 
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4. หากท่านเลือกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเลือกเป็น “สินค้า” ดัง ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 

 เลือกประเภทบริการในช่อง “ประเภท”  

 ระบุรายละเอียดบริการในช่อง “รายละเอียด” 

 ระบุค่าใช้จ่ายในช่อง “ค่าใช้จ่าย” 

 หากบริการราคาเป็นมิตร ให้คลิกเลือก “เป็นมิตร” 

 หากต้องการเพ่ิมรายการบริการ ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” และระบุข้อมูลบริการ 

 
รูปที่ 36 ข้อมูลใบจัดซ้ือจัดจา้ง ประเภทบริการ 

5. หากมีข้อความช่วยจ าอื่นๆ ให้ระบุในช่อง “บันทึกช่วยจ า” 

6. หากมเีอกสารแนบ ให้ Upload เอกสารแนบโดยคลิกที่ปุ่ม  

7. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

8. การบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 
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6.1.3.การแก้ไขใบจัดซื้อจัดจ้าง 

1. เลือกแถบเมนู “จ าแนกตามใบสั่งซื้อและจัดจ้าง” เพ่ือดูรายการใบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

2. คลิกท่ีปุ่ม  ยังใบจัดซื้อจัดจ้างที่ท่านต้องการแก้ไข ดังรูป 

 
รูปที่ 37 การแก้ไขใบจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. แก้ไขข้อมูลใบจัดซื้อจัดจ้าง 

3. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

4. การแก้ไขใบจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 38 บันข้อมูลใบจัดซ้ือจัดจ้างที่ถูกแก้ไขแล้ว 
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6.1.4.การลบใบจัดซื้อจัดจ้าง 

1. เลือกแถบเมนู “จ าแนกตามใบสั่งซื้อและจัดจ้าง” เพ่ือดูรายการใบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

2. คลิกท่ีปุ่ม  ยังใบจัดซื้อจัดจ้างที่ท่านต้องการลบ เช่นเดียวกับการแก้ไข ดังรูปที่ 37 

3. คลิกท่ีปุ่ม “ลบใบจัดซื้อจัดจ้าง”  

4. การลบใบจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสมบูรณ์ 
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 พลังงานไฟฟ้า 
ท่านสามารถจัดการผลการด าเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้าได้ โดยดูผลการด าเนินการด้านพลังงานไฟฟ้าในภาพรวม 

และบันทึกผลการด าเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า 

 

6.2.1.การดูผลการด าเนินการด้านพลังงานไฟฟ้าในภาพรวม 

1. เลือกเมนู “ผลการด าเนินงาน” ด้านข้าง 

2. เลือกเมนูย่อย “พลังงานไฟฟ้า” จะปรากฏหน้าดูข้อมูลภาพรวมด้านพลังงานไฟฟ้า ดังรูป 

 
รูปที่ 39 ผลการด าเนินงานด้านการใช้ไฟฟ้า 

3. ท่านสามารถเลือกแสดงข้อมูลตามวิทยาเขตได้ หากส่วนงานของท่านมีมากกว่า 1 วิทยาเขต โดยคลิก

เลือกจาก Dropdown Menu ดังแสดงในรูปที่ 39 (หมายเลข 7.2.1) 

4. พลังงานไฟฟ้าที่ใช้แบ่งออก 2 ส่วน ดังนี ้

ก. พลังงานหลัก ซึ่งแยกออกเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน และการบริการ

รักษาพยาบาล 

ข. พลังงานทดแทน ซึ่งประกอบไปด้วย Bio Diesel, Clean Biomass, Solar Power, 

Geothermal, Wind Power, และ Hydro Power 

7.2.1 
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6.2.2.บันทึกผลการด าเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า 

1. คลิกเลือกวิทยาเขตที่ท่านต้องการบันทึกผลการด าเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า 

2. คลิกท่ีปุ่ม  ยังเดือนที่ต้องการบันทึกผลการด าเนินงานด้านการใช้ไฟฟ้า 

 
รูปที่ 40 การบันทกึผลการด าเนินงานดา้นการใช้พลังงานไฟฟ้า 

3. ระบุข้อมูลด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

ก. ระบุปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) และค่าใช้จ่าย (บาท) ที่ใช้ในด้านการเรียนการสอน ในช่อง 

“การเรียนการสอน” และ “ค่าใช้จ่าย” ตามล าดับ 

ข. ระบุปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) และค่าใช้จ่าย (บาท) ที่ใช้ในด้านการบริการรักษาพยาบาล ใน

ช่อง “การบริการรักษาพยาบาล” และ “ค่าใช้จ่าย” ตามล าดับ 

4. แนบเอกสารหลักฐานการใช้ไฟฟ้า โดยการกดท่ี “เอกสารแนบ” 

5. กดปุ่ม “บันทึก” การบันทึกข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 41 บันทึกปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าประจ าเดือน 
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6. หากต้องการเพ่ิมรายการพลังงานทดแทน กดปุ่ม “ต่อไป” เพ่ือแสดงรายการพลังงานทดแทนดังรูปที่ 42 

 
รูปที่ 42 บันทึกรายการพลังงานไฟฟ้าทดแทนประจ าเดือน 
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 น้้า 
ท่านสามารถจัดการข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการใช้น้ าได้ โดยดูผลการด าเนินงานด้านการใช้น้ าในภาพรวม และ

บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการใช้น้ า 

 

6.3.1.การดูผลการด าเนินงานด้านการใช้น้ าในภาพรวม 

1. เลือกเมนู “ผลการด าเนินงาน” จากเมนดู้านข้าง 

2. เลือกเมนูย่อย “น้ า” จะปรากฏหน้าดูข้อมูลภาพรวมด้านพลังงานไฟฟ้า ดังรูปที่ 43 

 
รูปที่ 43 ผลการด าเนินงานด้านการใช้น้ า 

3. ท่านสามารถเลือกแสดงข้อมูลตามวิทยาเขตได้ หากส่วนงานของท่านมีมากกว่า 1 วิทยาเขต โดยคลิก

เลือกจาก Dropdown Menu ดังแสดงในรูปที่ 39 (หมายเลข 7.2.1) 

4. การใช้น้ าแบ่งออก 2 ส่วน ดังนี้ 

ก. พลังงานหลัก ซึ่งแยกออกเป็นน้ าที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน และการบริการรักษาพยาบาล 

ข. พลังงานทดแทน คือ แหล่งน้ าจากธรรมชาติ 
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6.3.2.บันทึกผลงานด าเนินงานการใช้น้ า 

1. คลิกเลือกวิทยาเขตที่ท่านต้องการบันทึกผลการด าเนินงานด้านการใช้น้ า 

2. คลิกท่ีปุ่ม  ทีเ่ดือนที่ต้องการบันทึกผลการด าเนินงานด้านการใช้น้ า 

 
รูปที่ 44 การบันทกึผลการด าเนินงานดา้นการใช้น้ า 

3. ระบุข้อมูลด้านการใช้น้ า ดังต่อไปนี้ 

a. ระบุปริมาณการใช้น้ า (ลบ.ม.) และค่าใช้จ่าย (บาท) ที่ใช้ในด้านการเรียนการสอน ในช่อง “การ

เรียนการสอน” และ “ค่าใช้จ่าย” ตามล าดับ 

b. ระบุปริมาณการใช้น้ า (ลบ.ม.) และค่าใช้จ่าย (บาท) ที่ใช้ในด้านการบริการรักษาพยาบาล ในช่อง 

“การบริการรักษาพยาบาล” และ “ค่าใช้จ่าย” ตามล าดับ 

4. แนบเอกสารหลักฐานการใช้ไฟฟ้า โดยการกดท่ี “เอกสารแนบ” 

5. กดปุม่ “บันทึก” การบันทึกข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ 

  
รูปที่ 45 บันทึกปริมาณการใช้น้ าประจ าเดือน 
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 กากของเสีย 
ท่านสามารถจัดการผลการด าเนินการด้านกากของเสียได้โดย ดูผลการด าเนินงานด้านกากของเสียในภาพรวม เพ่ิม

และแก้ไขรายการกากของเสีย 

 

6.4.1.การดูผลการด าเนินงานด้านกากของเสียในภาพรวม 

1. เลือกเมนู “ผลการด าเนินงาน” ด้านข้าง 

2. เลือกเมนูย่อย “กากของเสีย”จะปรากฏหน้าสรุปข้อมูลด้านกากของเสีย ดังรูปที่ 46 

 
รูปที่ 46 ผลการด าเนินงานด้านปริมาณกากของเสีย 

3. เลือกแถบ “รายการ” เพ่ือดูรายการของกากของเสียที่ถูกบันทึกไว้ ดังรูปที่ 47  

 
รูปที่ 47 แสดงข้อมูลกากของเสีย แยกตามรายการ 
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6.4.2.การเพิ่มรายการกากของเสีย 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมรายการใหม่” ดังรูปที่ 46 

2. ระบุข้อมูลของรายการด้านกากของเสีย ดังต่อไปนี้ 

ก. เลือกวันที่ 

ข. ระบุประเภท และปริมาณของกากของเสีย 

ค. หากมีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการ”  

3. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

4. การเพ่ิมข้อมูลรายการกากของเสียเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 48 การเพิ่มรายการกากของเสีย 
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6.4.3.การแก้ไขรายการกากของเสีย 

1. เลือกแถบ “รายการ” และคลิกท่ีปุ่ม  ยังรายการที่ท่านต้องการแก้ไข 

 
รูปที่ 49 เลือกรายการกากของเสียที่ต้องการแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลกากของเสีย 

3. หากท่านต้องการลบรายการกากของเสีย ให้คลิกที่ปุ่ม  หน้ารายการของเสียที่ต้องการลบ 

 
รูปที่ 50 แก้ไขรายการกากของเสีย 

4. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” การแก้ไขข้อมูลด้านกากของเสียเสร็จสมบูรณ์ 

  



คู่มือการใช้งานระบบ MU-ECO DATA  Page | 44 

 อาคาร 
ท่านสามารถจัดการข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอาคารได้ โดยดูผลการด าเนินงานด้านอาคาร และจัดการ/บันทึก

ข้อมูลโครงการเพ่ือการปรับปรุงอาคาร 

 

6.5.1.การดูผลการด าเนินงานด้านอาคาร 

1. เลือกเมนู “ผลการด าเนินงาน” ด้านข้าง 

2. เลือกเมนูย่อย “อาคาร” จะปรากฏหน้าดูข้อมูลภาพรวมด้านอาคารได้ดังรูป 

 
รูปที่ 51 ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านปรับปรุงอาคารสีเขียว 
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6.5.2.เพิ่มโครงการปรับปรุงอาคาร 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมโครงการ” ดังแสดงในรูปที่ 51 

2. ระบบจะน าท่านไปสู่หน้าการเพ่ิมโครงการ เพื่อให้ท่านเพ่ิมโครงที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงอาคารสีเขียว 

โดยท่านสามารถระบุข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ ในหวัข้อ 5.2 การเพ่ิมข้อมูลโครงการ 

 

6.5.3.แก้ไขหรือลบโครงการปรับปรุงอาคาร 

1. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือแก้ไขโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 51 

2. ระบบจะน าท่านไปสู่หน้าการแก้ไขโครงการ เพ่ือให้ท่านแก้ไขโครงที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารสี

เขียว โดยท่านสามารถระบุข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ ในหัวข้อ 5.3 การแก้ไขโครงการ  

3. หากต้องการลบโครงการให้คลิกที่ปุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 51 
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 ก๊าซเรือนกระจก 

1. เลือกเมนู “ผลการด าเนินงาน” ด้านข้าง 

2. เลือกเมนูย่อย “ก๊าซเรือนกระจก” จะปรากฏหน้าดูข้อมูลภาพรวมด้านก๊าซเรือนกระจก ดังรูปที่ 52 

3. เลือกเดือนที่ท่านต้องการดูผลการด าเนินงาน จะปรากฏรายงานผลการด าเนินงานตามเดือนที่ท่านเลือก 

 
รูปที่ 52 ผลการด าเนินงานด้านการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 
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7. Sustainable Development Goals (SDGs) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีจ านวนทั้งสิ้น 17 รายการ ได้แก่ 

SDG 1 ขจัดความยากจน 

SDG 2 ขจัดความหิวโหย 

SDG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

SDG 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียม 

SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ 

SDG 6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 

SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 

SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ า 

SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 

SDG 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

SDG 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

SDG 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

SDG 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 

SDG 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 งานวิจัย 
ท่านสามารจัดการข้อมูลงานวิจัยได้ โดยการดูข้อมูลภาพรวมงานวิจัย การเพิ่มข้อมูลงานวิจัย การน าเข้าข้อมูล

งานวิจัย และการ export เอกสารงานวิจัยเป็นไฟล์ Excel 

 

 

7.1.1.การดูข้อมูลภาพรวมงานวิจัย 

1. เลือกเมน ู“SDG” จากแถบเมนูด้านข้าง 

2. เลือกเมนยู่อย “งานวิจัย” จะปรากฏหน้าข้อมูลภาพรวมงานวิจัย ดังรูป 

 
รูปที่ 53 ข้อมูลภาพรวมงานวิจยัของส่วนงาน 

3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย จะถูกแสดงด้วยสีตามเป้าหมายนั้น ดังรูปที่ 

53 ผู้ใช้สามารถน าเม้าส์ไปวางเหนือกล่องสีเพื่อดูรายการ SDG ได้ 

 
รูปที่ 54 แสดงรายการ SDG ที่เกีย่วข้อง 
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7.1.2.การน าเข้าข้อมูลงานวิจัย 

1. คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าข้อมูล” ดังรูปที่ 53 จะปรากฏหน้าการน าเข้าข้อมูลงานวิจัย ดังรูปที่ 55 

2. คลิกท่ีปุ่ม “เลือกไฟล์” 

3. เลือกไฟล์ Excel ข้อมูลงานวิจัยที่ท่านต้องการน าเข้า 

หมายเหตุ : ท่านสามารถ Download Template ไฟล์ ได้ โดยการกดปุ่ม “น าออกข้อมูล” ด้านล่าง

 
รูปที่ 55 การน าเขา้ข้อมูลงานวิจัยจาก Template ไฟล์ 

4. เมื่อท่านเลือกไฟล์แล้ว ข้อมูลในไฟล์จะถูกน ามาแสดงในตารางดังรูปที่ 56 

5. กดปุ่ม “น าเข้าข้อมูล” การน าเข้าข้อมูลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 56 การบันทกึข้อมูลงานวจิัยจาก Template ไฟล์ 
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7.1.3.การน าออกข้อมูลงานวิจัย 

1. คลิกท่ีปุ่ม “น าออกข้อมูล” 

2. บันทึกไฟล์ Excel ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

3. การ Download ไฟล์ข้อมูลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 

  
รูปที่ 57 การน าออกข้อมูลงานวจิัย 

4. ท่านจะได้ไฟล์ข้อมูลงานวิจัยดังรูปที่ 58 

 
รูปที่ 58 ไฟล์ข้อมูลงานวิจยัทั้งหมดของส่วนงาน ในปีงบประมาณที่ระบุ 
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7.1.4.การเพิ่มงานวิจัย 

นอกจากการเพ่ิมงานวิจัยโดยการน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ Template ท่านสามารถเพ่ิมงานวิจัยทีละรายการได้โดย 

1. กดปุ่ม “เพ่ิมงานวิจัย” บริเวณด้านขวาบน ตาม  

 
รูปที่ 59 การเพิ่มงานวจิัยทีละรายการ 

2. ระบุรายละเอียดเบื้องต้นของงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ก. ชื่องานวิจัยในช่อง “ชื่องานวิจัย” 

ข. ระบุรายละเอียดวารสารที่ตีพิมพ์ในช่อง “วารสารที่ตีพิมพ์” 

3. กดปุ่ม “ต่อไป” เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)  

 
รูปที่ 60 ระบุรายละเอียดงานวจิัย 
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4. เลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคลิกเลือกเป้าหมายที่ต้องการอย่างน้อย 1 รายการ จากจ านวน

ทั้งหมด 17 รายการ 

  
รูปที่ 61 เลือกก าหนดเป้าหมายการพัมนาที่ยั่งยืน 

5. กดปุ่ม “บันทึก” ด้านล่าง การบันทึกข้อมูลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
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7.1.5.การแก้ไขข้อมูลงานวิจัย 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ยังงานวิจัยที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 62 

 
รูปที่ 62 แก้ไขข้อมูลงานวิจยั 

2. แก้ไขข้อมูลยังช่องที่ท่านต้องการแก้ไข ดังรูปที่ 63 (ด้านซ้าย) 

3. กดปุ่ม “ต่อไป” 

  

  
รูปที่ 63 ระบุรายละเอียดข้อมูลทัว่ไปของงานวิจัย และก าหนดเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน 

4. แก้ไขเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังรูปที่ 63 (ด้านขวา) 

5. กดปุ่ม “บันทึก” 
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6. การแก้ไขข้อมูลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 

7.1.6.การลบข้อมูลงานวิจัย 
ท่านสามารถลบข้อมูลงานวิจัยได้โดย 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ยังงานวิจัยที่ท่านต้องการลบข้อมูล 

 
รูปที่ 64 ลบข้อมูลงานวจิัย 

2. ระบบแจ้งว่า ลบงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

3. การลบข้อมูลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
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 การศึกษา 
ท่านสามารถจัดการข้อมูลด้านการศึกษาได้ โดยการดูข้อมูลภาพรวมด้านการศึกษา จัดการข้อมูลรายวิชา น าเข้า

ข้อมูลรายวิชาจากไฟล์ Excel และ Download ข้อมูลรายวิชาเป็นไฟล์ Excel 

 

7.2.1.การดูข้อมูลภาพรวมการศึกษา 

การจัดการข้อมูลการศึกษาจะมีความคล้ายคลึงกับการจัดการข้อมูลงานวิจัย ท่านสามารถดูข้อมูลภาพรวมด้าน

การศึกษา ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับรายชื่อวิชาที่มีการจัดสอนในแต่ละหลักสูตรของส่วงาน 

1. คลิกท่ีเมนู “การศึกษา” ด้านข้าง 

2. จะปรากฏหน้าดูข้อมูลภาพรวมการศึกษา ดังรูปที่ 65 

 
รูปที่ 65 ข้อมูลภาพรวมการศึกษา 

3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา จะถูกแสดงด้วยสีตามเป้าหมายนั้น ผู้ใช้

สามารถน าเม้าส์ไปวางเหนือกล่องสีเพื่อดูรายการ SDG ได้ 
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7.2.2.การน าเข้าข้อมูลรายวิชา 

1. คลิกท่ีปุ่ม “น าเข้าข้อมูล” บริเวณมุมขวาดัง รูปที่ 65 จะปรากฏหน้าการน าเข้าข้อมูลรายวิชา ดังรูปที่ 66 

2. คลิกท่ีปุ่ม “เลือกไฟล์” 

3. เลือกไฟล์ Excel ข้อมูลงานวิจัยที่ท่านต้องการน าเข้า 

หมายเหตุ : ท่านสามารถ Download Template ไฟล์ ได้ โดยการกดปุ่ม “น าออกข้อมูล” ด้านล่าง 

 
รูปที่ 66 การน าเขา้ข้อมูลรายวิชา 

4. เมื่อท่านเลือกไฟล์แล้ว ข้อมูลในไฟล์จะถูกน ามาแสดงในตารางดังภาพ 

5. กดปุ่ม “น าเข้าข้อมูล” 

6. การน าเข้าข้อมูลรายวิชาเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 67 การบันทกึข้อมูลรายวิชาจาก Template ไฟล์ 
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7.2.3.การน าออกข้อมูลรายวิชา 

1. คลิกท่ีปุ่ม “น าออกข้อมูล” บริเวณมุมขวาดังรูปที่ 68  

 
รูปที่ 68 การน าออกข้อมูลรายวิชา 

2. บันทึกไฟล์ Excel ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

3. การ Download ไฟล์ข้อมูลรายวิชาเสร็จสมบูรณ์ 

4. จะปรากฎไฟล์ข้อมูลรายวิชาดังรูป 

 
รูปที่ 69 ไฟล์ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดของส่วนงาน ในปีงบประมาณที่ระบุ 
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7.2.4.การเพิ่มรายวิชา 

นอกจากการเพ่ิมรายวิชาโดยการน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ Template ท่านสามารถเพ่ิมรายวิชาทีละรายการได้โดย 

1. คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมรายวิชา” 

 
รูปที่ 70 การเพิ่มรายวิชาทีละรายวิชา 

2. ระบุรายละเอียดเบื้องต้นของงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ก. ระบรุะบุรหัสวิชา ในช่อง “รหัสวิชา” 

ข. ระบุชื่อรายวิชา ในช่อง “ชื่อรายวิชา” 

ค. ระบุระดับการศึกษา ในช่อง “ระดับการศึกษา” 

ง. ระบุสาขาวิชา ในช่อง “สาขาวิชา” 

3. กดปุ่ม “ต่อไป”  

 
รูปที่ 71 ระบุรายละเอียดรายวิชา 

4. เลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างน้อย 1 รายการ 
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รูปที่ 72 เลือกเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

5. กดปุ่ม “บันทึก” 

6. การบันทึกข้อมูลรายวิชาเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 73 บันทึกรายวิชา 
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7.2.5.การแก้ไขรายวิชา 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ของรายวิชาที่ท่านต้องการแก้ไข 

 
รูปที่ 74 การเพิ่มรายวิชาทีละรายวิชา 

2. ระบุข้อมูลที่ท่านต้องการแก้ไข 

3. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” การบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 75 การบันทกึข้อมูลรายวิชาที่ถูกแก้ไข 

  



คู่มือการใช้งานระบบ MU-ECO DATA  Page | 61 

7.2.6.การลบรายวิชา 
ท่านสามารถลบข้อมูลรายวิชาได้โดย 

1. กดปุ่ม  หลังรายวิชาที่ต้องการลบ ดังรูปที่ 76  

 
รูปที่ 76 การเพิ่มรายวิชาทีละรายวิชา 

2. ระบบแจ้งเตือน ลบรายวิชาเรียบร้อยแล้ว 

3. การลบข้อมูลรายวิชาเสร็จสมบูรณ์ 
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 การแสดงผลภาพรวม SDG 

ท่านสามารถดู SDG Visualization ซึ่งจะแสดงสัดส่วนของ SDG ได้โดย 

1. เลือกเมน ู“SDG” จากแถบเมนูด้านซ้าย 

2. เลือกเมนูย่อย “Visualization” จะปรากฏหน้า SDG Visualization ดังรูปที่ 77 

 
รูปที่ 77 Visualization เพื่อแสดงสัดส่วน SDG 
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8. รายงานผล 
ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปจากตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ วัตถุดิบและบรกิาร พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ า กาก

ของเสีย อาคาร และก๊าซเรือนกระจก โดยท่านสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ และดาวน์โหลดไฟล์ได ้

 การท างานของระบบส่วนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ แสดงรายงานตามตัวชี้วัด และรายงานรวมทั้งหมด การแสดง

รายงานตามตัวชี้วัดจะเป็นการแสดงรายงานตามตัวชี้วัดที่ผู้ใช้ได้เลือก ซึ่งจะแตกต่างกับหน้าของการแสดงรายงาน

รวมทั้งหมด คือ หน้าการแสดงรายงานรวมทั้งหมดจะไม่มีการแสดงตัวอย่างรายงาน แต่จะเป็นการรวมรวมไฟล์

รายงานทุกตัวชี้วัดและให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้เพียงอย่างเดียว การท างานของแต่ละหน้าจอผู้ใช้จะต้องรอการ

ประมวลผลจนกว่าจะเสร็จสิ้นระบบจึงสามารถด าเนินการอื่น ๆ ได้ต่อไป 

 รูปแบบชื่อไฟล์จะมีลักษณะดังนี้ 

 ชื่อไฟล์รายงาน -> ชื่อย่อหน่วยงาน + ปีงบประมาณ 2 หลักสุดท้าย + “_” +ชื่อตัวชี้วัด + วันที่ท าการ

สร้างรายงานในรูปแบบ YYMMDD 

 รูปแบบไฟล์ ZIP ->ชื่อย่อหน่วยงาน + ปีงบประมาณ 2 หลักสุดท้าย + วันที่ท าการสร้างรายงานใน

รูปแบบ YYMMDD 

หมายเหตุ YY คือ ปีปัจจุบันมีลักษณะเป็นตัวเลข 2 หลัก, MM คือ เดือนปัจจุบันมีลักษณะเป็นตัวเลข 2 หลัก, DD 

คือ วันปัจจุบันมีลักษณะเป็นตัวเลข 2 หลัก 
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 การพิมพ์และดาวน์โหลดรายงานตามตัวชี้วัด 

1. เลือกเมน ู“รายงานผล” จากแถบเมนูด้านซ้าย 

2. เลือกเมนูย่อยของตัวชี้วัดที่ท่านต้องการแสดงรายงาน เช่น “วัตถุดิบและบริการ” จะปรากฏหน้ารายงาน

ตามรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ดัง รูปที่ 78 

3. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท าการสั่งพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF 

 
รูปที่ 78 หน้าจอแสดงตัวอย่างรายงานแต่ละตัวชี้วัด 
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 การดาวน์โหลดรายงานรวมทั้งหมด 

1. เลือกเมน ู“รายงานผล” จากแถบเมนูด้านซ้าย 

2. เลือกเมนูย่อย “รวมรายงานทั้งหมด” จะปรากฏหน้าแสดงชื่อไฟล์ ที่ผู้ใช้สามารท าการดาวน์โหลดได้

ขณะนี้ ดังรูปที่ 79 

 
รูปที่ 79 หน้าจอแสดงหน้ารวมรายงาน 

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะอยู่ในรูปแบบ ZIP ไฟล์ที่ประกอบด้วยไฟล์รายงานตามแต่ละตัวชี้วัดและไฟล์ประกอบ

รายงานโดยชื่อไฟล์ประกอบรายงานจะมีรูปแบบเป็น “ชื่อตัวชี้วัด_ล าดับ”  
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9. รายงานการจัดการพลงัาน 

ในระบบท่านสามารถอัพโหลดรายงานการจัดการพลังงาน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลให้กับกองกายฯได้ 

1. คลิกท่ีเมนู “รายงานการจัดการพลังงาน” 

2. จะปรากฏหน้าให้อัพโหลด รายงานการจัดการพลังงาน ดังรูป 

 
รูปที่ 80 จัดการรายงานการจัดการพลังงาน 


