คู่มือการใช้ งานระบบ Classroom Reservation
Classroom Reservation คือ ระบบจองห้องเรี ยนแบบออนไลน์ ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Web
browser(IE/ Firefox/ Chrome) ทางเว็บไซต์ http://cr-booking.tni.ac.th ที่ address bar ของโปรแกรม
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รู ปที่ 1 หน้าจอหลักของระบบจองห้องเรี ยนแบบออนไลน์
รายละเอียดหน้ าจอของระบบฯ
1. การสอบถามข้อมูลการจองห้อง ผูใ้ ช้งานสามารถสอบถามข้อมูลการจองห้องตามวันที่ตอ้ งการ โดยการ
เลือกวันเดือนปี ที่ตอ้ งการ
2. เมนูการใช้งาน โดยประกอบด้วย
ช่ วยเหลือ(Help) เมนูสาหรับขอความช่วยเหลือด้านการใช้งานระบบ
รายงาน(Report) เมนูสาหรับเรี ยกดูรายงานการจองห้องเรี ยน

ค้ นหา(Search) เมนูคน้ หารายการจองห้อง
เข้ าสู่ ระบบ(Log in) เมนูสาหรับเข้าสู่ระบบการใช้งาน
3. รายการห้องเรี ยนแบ่งตามอาคาร ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกดูรายการห้องเรี ยนต่างๆได้จากเมนูน้ ี
4. ปฏิทิน ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกดูรายการต่างๆตามวันที่ที่ตอ้ งการ
5. เมนูสาหรับเลือกดูขอ้ มูล ก่อนหน้า ปั จจุบนั และย้อนหลัง โดยขึ้นอยูก่ บั มุมมองที่ผใู ้ ช้งานเลือกไว้ เช่น
ถ้าผูใ้ ช้เลือกมุมมองแสดงแบบรายวัน ผูใ้ ช้สามารถเลือกดูรายการก่อนหน้า ปัจจุบนั และย้อนหลังแบบ
รายวันได้จากเมนูดงั กล่าว
6. ตารางแสดงสถานการณ์จองห้องเรี ยน ระบบจะแสดงสถานการณ์จองห้องเรี ยนที่หน้าจอนี้ เมื่อมีการจอง
ห้องเรี ยบร้อยแล้ว และผูใ้ ช้สามารถทารายการจองโดยเลือกที่ช่องตารางเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการเพิ่ม
รายการจองได้
7. สัญลักษณ์แสดงประเภทของการจอง ได้แก่ ภายในและภายนอก
8. มุมมองของระบบ โดยมีให้เลือก แบบรายวัน, รายสัปดาห์ หรื อรายเดือน
1. วิธีการจองห้ องเรียน
ขั้นตอนการจองห้องเรี ยนผ่านระบบฯ มีดงั นี้
1. Log in : ผูใ้ ช้งานต้องกดปุ่ ม Log in และกรอก username และ password เดียวกันกับที่ใช้ในการล็อก
ออนเครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งานแต่ละคน(รู ปที่ 2) และเมื่อ Log in เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง
หน้าจอดังรู ปที่ 3
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รูปที่ 2 หน้ าจอ Log in เข้ าสูร่ ะบบการจองห้ องเรี ยนแบบออนไลน์

รูปที่ 3 หน้ าจอหลังจากที่ผ้ ใู ช้ งาน Log in เข้ าสูร่ ะบบเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อย
2. ทาการจองห้องเรี ยน : มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 เลือกสถานที่/ อาคาร
2.2 เลือกวันและเวลาที่ตอ้ งการจอง ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังรู ปที่ 5
2.3 กาหนดรายละเอียดการจองห้องเรี ยน
ตัวอย่าง(รู ปที่ 4) ในที่น้ ีเลือก อาคาร A, ห้อง A310, วันที่ 3 มิถุนายน 2014, เวลา 09.00 น.

รู ปที่ 4 หน้าจอแสดงการเริ่ มทารายการจองห้องเรี ยน

รู ปที่ 5 หน้าจอการเพิ่มรายการจองห้องเรี ยน
รายละเอียดหน้าจอเพิ่มรายการจอง
-

คาอธิบายโดยย่อ : วัตถุประสงค์ในการขอใช้หอ้ งอย่างย่อ

-

คาอธิบายโดยละเอียด : ระบุรายละเอียดการใช้งาน เช่น จานวนคน, ภายใน/ภายนอก เป็ นต้น

-

เริ่ มต้น : วันที่และช่วงเวลาที่ตอ้ งการขอใช้งาน หากต้องการใช้ตลอดวัน

-

สิ้นสุด ** : เวลาที่สิ้นสุดการขอใช้งาน ในส่วนนี้ไม่ตอ้ งเปลี่ยนวันที่ หากต้องหากจองซ๊ า
หลายๆวันให้ไปเปลี่ยนวันในหัวข้อ ทาซ๊ าวันสิ้นสุด ที่อยูด่ า้ นล่างแทน

-

พื้นที่ : อาคารชั้นเรี ยนที่จะทาการจอง

-

ห้อง : ห้องเรี ยนที่จะทาการจอง

-

ชนิด : แบบภายใน, ภายนอก

-

ยืนยันสถานะ : ยืนยันการจอง/ ไม่แน่นอนในการจอง

ทั้งวัน

-

ทาซ้ าประเภท : ชนิดที่ทาการจองซ้ า

-

ทาซ้ าวันสิ้นสุด : วันที่สิ้นสุดการจองซ้ า หากมีการจองซ้ าในวันที่หรื อช่วงเวลาเดิมในวันอื่น

หลังจากที่ได้ ทาการกรอดข้ อมูลการจองห้ องเรี ยนครบถ้ วนแล้ ว ให้ กดปุ่ มบันทึกระบบจะแสดงหน้ าจอ ดังรูปที่ 6
และเมื่อคลิกตรงชื่อรายการที่มกี ารจองแล้ วระบบจะแสดงหน้ าจอรูปที่ (6.1) เพื่อแสดงรายละเอียดการจองห้ อง

รูปที่ 6 แสดงหน้ าจอตารางทีม่ ีการจองไว้ แล้ ว

แสดงข้ อมูลรายละเอียดการจอง

เมนูสาหรับแก้ ไขรายการ

รูปที่ 6.1 แสดงรายละเอียดการจองห้ อง
รายละเอียดหน้ าจอจองห้ อง
-

แสดงข้ อมูลรายละเอียดการจองห้ อง

-

เมนูสาหรับแก้ ไขรายการ มีดงั นี ้
o

แก้ ไขรายการ ( Edit Entry ) : แก้ ไขรายการ

o

ลบ ( Delete Entry ) : ลบรายการการจอง

o

คัดลอก ( Copy Entry ) : คัดลอกรายการการจอง

o

กรอกข้ อมูลส่งออก : ดาวน์โหลดออกมาเป็ นไฟล์เอกสาร

o

กลับไปหน้ าที่แล้ ว ( Return to previous page ) : กลับหน้ าเดิม

3. เมื่อไม่ต้องการแก้ ไขข้ อมูลการจองห้ องเรียนให้ เลือกกลับไปหน้ าทีแ่ ล้ ว ( Return to previous
page ) ระบบจะทาการส่งอีเมล์แจ้ งไปยังผู้เกี่ยวข้ องโดยอัตโนมัติ* และผู้ทาการจองห้ องเรี ยน

พร้ อมทังแสดงข้
้
อมูลการจองห้ องเรี ยน
2. วิธีการแก้ ไขข้ อมูลการจองห้ องเรียน
เมื่อผู้ใช้ งานต้ องการแก้ ไขข้ อมูลการจองห้ องเรี ยนให้ ทาการเลือกรายการที่ต้องการแก้ ไข ระบบจะแสดงหน้ าจอ
ดังรูปที่ 6 (ระบบจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่เป็ นผู้จองห้ องเรี ยนนันๆ
้ และadmin ระบบเท่านันที
้ ่สามารถแก้ ไขข้ อมูลการ
จองห้ องเรี ยน) และเมื่อผู้ใช้ งานแก้ ไขเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วให้ กดปุ่ มบันทึก ระบบฯจะทาการส่งอีเมล์แจ้ งไปยัง
ผู้เกี่ยวข้ องอัตโนมัติ พร้ อมทังแสดงข้
้
อมูลการแก้ ไขการจองห้ องเรียน

รูปที่ 6 หน้ าจอแสดงการแก้ ไขข้ อมูลการจองห้ องเรี ยน

กรณีที่ผ้ ใู ช้ งานต้ องการทารายการจอง โดยมีรายละเอียดเหมือนกันรายการที่เคยจองไว้ ผู้ใช้ งานสามารถคัดลอกรายการ
เดิมได้ จากเมนูคดั ลอกรายการ ในหน้ าจอแสดงรายการจองได้ โดยไม่ต้องทารายการใหม่อีก
3. การดูรายงานและพิมพ์ รายงานการจองห้ อง
ผู้ใช้ งานสามารถเลือกดูรายการจองห้ องได้ จากเมนูรายงาน หลังจากนันผู
้ ้ ใช้ งานสามารถกาหนดช่วงเวลาที่
ต้ องการให้ แสดงรายงาน โดยระบุวนั เดือนปี และรายละเอียดต่างๆ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 การออกรายงานการใช้ ห้อง
รายละเอียดหน้ าจอ
-

วันที่เริ่ มต้ นรายงาน ( Report start date ): เลือกวันเดือนปี ทีเ่ ริ่ มแสดงรายงาน

-

วันที่สิ ้นสุดรายงาน ( Report end date ): เลือกวันเดือนปี ที่สิ ้นสุดการแสดง

-

จับคูพ่ ื ้นที่ ( Match area ): ชื่ออาคาร

-

จับคูห่ ้ อง ( Match room ): ชื่อห้ อง

-

จับคูเ่ ลือก ( Macth type ): ชนิดที่ต้องการเลือก

-

ตรงกับคาอธิบายโดยย่อ ( Macth brief description ): คาค้ นหาหัวข้ อการใช้ งาน

-

ตรงกับคาอธิบายทังหมด
้
( Macth full description ): คาค้ นหารายละเอียดการใช้

-

สร้ างโดย ( Created by ): ชื่อผู้ขอจอง

-

ยืนยันสถานะ : รูปแบบสถานะที่ต้องการดูรายงาน

-

Output : รู ปแบบรายงาน

-

Format : รู ปแบบที่ต้องการแสดงรายงาน

-

แยกประเภทรายงานโดย ( Display in report ): เรี ยงลาดับโดย

-

สรุปโดย ( Summarize by ): แสดงผลรวมจาก

ตัวอย่างรายงานที่ได้ จากระบบ

รูปที่ 10.1 ตัวอย่างรายงานที่พิมพ์ออกจากระบบ แบบเลือกการแสดงผลOutput รายงาน

รูปที่ 10.2 ตัวอย่างรายงานที่พมิ พ์ออกจากระบบ แบบเลือกการแสดงผลOutput Summary
4. ผู้ใช้ งานสามารถทาการค้ นหารายการจอง ต่ างๆ ได้ จากเมนู Search โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่อง
Search ระบบจะแสดงหน้ าจอดังรู ปที่ 11

รูปที่ 11 หน้ าจอแสดงรายการค้ นหา

