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การลงทะเบียนเพ่ือใชงาน Art One Stop System 

 

 
 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 

 

 

สวนท่ี 1ขอมูลสําหรับเขาสูระบบการใชงาน 

1. ชื่อผูใชงาน (Username) ใชสําหรับ Login เขาใชงาน Website 

2. รหัสผาน (Password) ใชสําหรับ Login เขาใชงาน Website 

3. ยืนยันรหัสผาน ระบุรหัสผานอีกครั้งเพ่ือทําการยืนยันรหัสผานของคุณท่ีทําการกรอกมา 
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สวนท่ี 2ขอมูลการทํางาน 

1. เลือกสถานะของสมาชิก “บุคคลภายในอักษรศาสตรจุฬา” และ “บุคคลภายนอก” 

2. เลือกหนวยงาน สามารถเลือกไดในกรณีท่ีคุณเลือกสถานะสมาชิกเปน “บุคคลภายในอักษรศาสตร

จุฬา” 

3. หนวยงานภายนอก กรณีท่ีคุณเลือกสถานะสมาชิกเปน “บุคคลภายนอก” กรุณาระบุชื่อหนวยงาน 

4. รหัสพนักงาน กรณีท่ีคุณเลือกสถานะสมาชิกเปน “บุคคลภายในอักษรศาสตรจุฬา” กรุณาระบุรหัส

พนักงานของหนวยงานท่ีทานสังกัด 

5. รหัสบัตรประชาชน กรณีท่ีคุณเลือกสถานะสมาชิกเปน “บุคคลภายนอก” จะตองระบุรหัสบัตร

ประชาชนของคุณดวย 
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สวนท่ี 3ขอมูลสวนตัว 

1. เลือกคํานําหนาของตัวคุณ 

2. ระบุชื่อจริงของคุณ 

3. ระบุนามสกุลของคุณ 

4. ระบุบานเลขท่ีของคุณ 

5. ระบุหมู (ถามี) 

6. ระบุซอย (ถามี) 
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7. ระบุถนน (ถามี) 

8. ระบุแขวง หรือ ตําบล ท่ีคุณอยู 

9. ระบุเขต หรือ อําเภอ ท่ีคุณอยู 

10. ระบุรหัสไปรษณีย 

11. เลือกจังหวัดท่ีคุณอยู 

12. ระบุเบอรโทรศัพทติดตอ (ถามี) 

13. ระบุเบอรตอ (ถามี) 

14. ระบุเบอรมือถือของคุณ 

15. ระบุ E-mail ของคุณ เพ่ือการยืนยันในสวนตอไป 

**(หมายเหตุ : กรุณากรอกขอมูลท่ีทําสัญลักษณ * ใหครบถวน) 

 
สวนท่ี 4บันทึกขอมูล 

1. เม่ือกรอกขอมูลครบถวนเรียบรอยแลวใหทําการคลิกท่ี “สมัครสมาชิก” เพ่ือทําการบันทึกขอมูล 

จากนั้นระบบจะทําการสง E-mail ขอความเพ่ือทําการ ยืนยันการสมัครสมาชิกของคุณ  

2. ใหทําการตรวจสอบ E-mail ของคุณ และทําการคลิก “Click for activate account” เพ่ือ

ตรวจสอบตัวตนของคุณ จากนั้นจึงสามารถ Login เขาใชงาน Website ได 
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Login เขาใชงานArt One Stop System 

 
 

การเขาใชงานระบบมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ระบุชื่อผูใชงาน (Username) ท่ีไดทําการสมัครและยืนยันตัวตนเรียบรอยแลว 

2. ระบุรหัสผาน (Password) ของคุณ 

3. คลิกปุม “เขาสูระบบ” ระบบจะทําการตรวจสอบ ชื่อผูใชงานและรหัสผานของคุณ 

4. เม่ือระบบตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว จึงสามารถใชงาน Website ได 
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เมนูการใชงาน 
 

 
เมนูหลักประกอบไปดวย 

1. หนาหลัก หนาแรกของเว็บไซต 

2. ศูนยคอมพิวเตอรเก่ียวกับการขอใชงานหองคอมพิวเตอรและการแจงซอมคอมพิวเตอร และอุปกรณ

ของคอมพิวเตอร ตาง ๆ 

3. โสตทัศนศึกษา เก่ียวกับการขอใชงานหองโสตทัศนศึกษา และหองบันทึกเสียง 

4. ยานพาหนะ เก่ียวกับการขอใชงานยานพาหนะ 

5. ฝายบริหารอาคารมหาจักรีสิรินธร เก่ียวกับตารางสอนของอาคารและการขอใชงานหองตาง ๆ ของ

อาคาร 
 

 
เมนูศูนยคอมพิวเตอร ประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 

1. ปฏิทินใชหองคอมพิวเตอร สําหรับตรวจสอบวัน – เวลา การใชงานหองคอมพิวเตอร 

2. จองหองคอมพิวเตอร สําหรับทํารายการขอใชงานหองคอมพิวเตอร  

3. รายการจองหองคอมพิวเตอร สําหรับเรียกดูประวัติและตรวจสอบรายการขอใชงานหองคอมพิวเตอร  

ท่ีคุณไดทํารายการไปแลว 

4. แจงซอมคอมพิวเตอร สําหรับแจงปญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ  

5. รายการแจงซอมคอมพิวเตอร สําหรับเรียกดูประวัติและตรวจสอบรายการแจงซอมคอมพิวเตอรท่ีคุณ

ไดทํารายการไปแลว 
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เมนูโสตทัศนศึกษา ประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 

1. ปฏิทินการขอใชบริการโสตฯ สําหรับตรวจสอบวัน – เวลา การขอใชบริการ 

2. ขอใชงานผลิตสื่อโสตทัศน ประเภทอุปกรณผลิตสื่อ 

3. ขอใชงานโสตทัศนูปกรณ ประเภทใชงานอุปกรณท่ัวไป 

4. รายการประวัติการขอใชโสตทัศนศึกษาของแตละบุคคล 
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เมนูยานพาหนะ ประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 

1. ปฏิทินการจองยานพาหนะ สําหรับตรวจสอบวัน – เวลา การใชงานยานพาหนะ 

2. จองยานพาหนะ สําหรับการของใชงานยานพาหนะ 

3. รายการจองยานพาหนะ สําหรับเรียกดูประวัติและตรวจสอบ การขอใชงานยานพาหนะ 
 

 
เมนูฝายบริหารอาคารมหาจักรีสิรินธร ประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ 

1. ปฏิทินการใชหองเรียน สําหรับตรวจสอบวัน – เวลา การใชงานหองเรียน 

2. ตารางการเรียนการสอน สําหรับตรวจสอบตารางสอนของแตละหอง ในอาคาร 

3. จองหองเรียน สําหรับการขอใชหองเรียนท่ีใชงานประจําในอาคารมหาจักรีสิริธร 

4. จองหองเรียน สําหรับการขอใชหองเรียนแบบครั้งเดียวในอาคารมหาจักรีสิริธร 

5. รายการจองหองเรียน สําหรับเรียกดูประวัติและตรวจสอบ การขอใชหองเรียนท่ีคุณไดทําราบการไป 
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การใชงานในสวนของศูนยคอมพิวเตอร 
 

• ปฏิทินใชหองคอมพิวเตอร 
 

 

 
 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. เลือกรูปแบบการแสดงขอมูลในปฏิทิน โดยมีใหเลือก 3 รูปแบบไดแก เดือน สัปดาห และวัน 

2. สามารถเลือกดูรายการขอมูลในแตละเดือนโดย ไอคอนนี้สามารถดูรายการขอมูลท้ัง

ลวงหนา และยอนหลังในแตละเดือน และ ไอคอนนี้สามารถดูขอมูลท่ีถูกจองในวันนี้  

3. รายละเอียดการจองหองคอมพิวเตอรในแตละวันในเดือนนั้น 

4. รายละเอียดการจองหองคอมพิวเตอร โดยมี 3 สถานะ แบงเปน 3 สี สีเขียว คือรายการท่ีอนุมัติแลว 

สีเหลือง คือรายการท่ีรอการอนุมัติ สีแดง คือรายการท่ีไมผานการอนุมัติ  
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• จองหองคอมพิวเตอร 
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ข้ันตอนท่ี 1 ระบุการจองหองคอมพิวเตอร 

สวนท่ี 1แสดงข้ันตอนการจองหองคอมพิวเตอร 

 แสดงวาตอนนี้คุณอยูในข้ันตอนใดในการจองหองคอมพิวเตอร โดยมีท้ังหมด 4 ข้ันตอน  

1). กรอกขอมูล 

2). แสดงรายละเอียดการจอง 

3). ตรวจสอบขอมูล 

4). การจองเสร็จสมบูรณ 

สวนท่ี 2ขอมูลสมาชิกท่ีทําการจอง 

1. ชื่อจริงของสมาชิก 

2. นามสกุล 

3. หนวยงานภายใน (กรณีท่ีเปนบุคคลากรในคณะ) 

4. รหัสพนักงาน 

5. หนวยงานภายนอก (กรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก) 

6. เบอรโทรศัพทของสมาชิก 

7. E-mail ของสมาชิก 

สวนท่ี 3รายละเอียดการหองคอมพิวเตอร 

1. เลือกหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. เลือกวัตถุประสงคในการจองหองคอมพิวเตอร  

3. ระบุจํานวนนักเรียน 

4. ระบุรหัสวิชา 

5. เลือกวันท่ีขอใชบริการและเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดในการใช (หากกรณีท่ีวัน-เวลาท่ีทานเลือกตรงกับวัน-

เวลาท่ีทําการจองมากอนหนานี้ของบุคคลอ่ืน ระบบจะไมทําการบันทึกการจองของทาน ) 

6. ระบบจะทําการคิดชั่วโมงจากการเลือกเวลาเริ่มตน – สิ้นสุด 

7. เลือกรูปแบบการจอง 

8. ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมหากมี 

สวนท่ี 4ไปยังข้ันตอนตอไป 

1. คลิก “ไปยังข้ันตอนตอไป” เพ่ือบันทึกขอมูลและไปยังข้ันตอนตอไป 

2. หรือ “ยกเลิกขอมูล” หากไมตองการบันทึกขอมูล 
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ข้ันตอนท่ี 2 รายละเอียดการจองหองคอมพิวเตอร 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองคอมพิวเตอร  

สวนท่ี 2 รายละเอียดการจอง 

 แสดงขอมูลการจองหองคอมพิวเตอรซ่ึงจะมี 

1) ลบขอมูลรายการจองหองคอมพิวเตอร 

2) ชื่อ – นามสกุลของสมาชิก 

3) หนวยงานท่ีสังกัด 

4) วันท่ีรองขอการจองหองคอมพิวเตอร 

5) เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดการใชงาน 

6) วัตถุประสงคในการจองหองคอมพิวเตอร 

7) จํานวนนักเรียน 

สวนท่ี 3 การลบขอมูล 

 สามารถลบขอมูลรายละเอียดการจองหองคอมพิวเตอรในรายการท่ีคุณไมตองการ  

สวนท่ี 4ไปยังข้ันตอนตอไป 

1. คลิก “ตอไป” เพ่ือยืนยันและไปยังข้ันตอนตอไป 

2. หรือ “ยอนกลับ” หากไมตองการบันทึกขอมูล 
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ข้ันตอนท่ี 3ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองคอมพิวเตอร  

สวนท่ี 2 ตรวจสอบรายละเอียดการจอง 

 แสดงขอมูลการจองเพ่ือทําการตรวจสอบซ่ึงมีขอมูลดังนี้  

1) ลําดับรายการขอมูล 

2) ชื่อ – นามสกุลของสมาชิก 

3) หนวยงานท่ีสังกัด 

4) วันท่ีรองขอการจองหองคอมพิวเตอร 

5) เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดการใชงาน 

6) วัตถุประสงคในการจองหองคอมพิวเตอร 

7) จํานวนนักเรียน 

สวนท่ี 3 ยืนยันการจอง 

1. คลิก “บันทึก” เพ่ือยืนยันการจองหองคอมพิวเตอร 
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ข้ันตอนท่ี 4ส้ินสุดการจอง 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองคอมพิวเตอร  

สวนท่ี 2 แสดงรายการจองเสร็จสมบูรณ 

 แสดงรายการจองหองคอมพิวเตอรเสร็จสมบูรณ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดดังนี้  

1) ชื่อผูทําการจอง 

2) หนวยงานท่ีสังกัด 

3) วัตถุประสงคท่ีทําการจอง 

4) จํานวนนักเรียน 

5) วันท่ีรองขอการจองหอง 

6) เวลาในการใชงาน 

สวนท่ี 3 กลับหนารายการจองหองคอมพิวเตอร 

1. คลิก “กลับสูหนารายการจองหองคอมพิวเตอร” เพ่ือไปหนารายการจองหองคอมพิวเตอร 
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• รายการจองหองคอมพิวเตอร 

 

 
สวนท่ี 1 เง่ือนไขการท่ีใชในการคนหา 

1. เลือกหนวยงานท่ีจะทําการคนหา 

2. สถานะของการจองหองคอมพิวเตอร 

3. Text Box สําหรับระบุชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขท่ีการจอง เพ่ือทําการคนหา 

4. เลือกวันท่ีการจองหองเพ่ือใชในการคนหา 

5. เลือกการเรียงลําดับขอมูล โดยจะเรียงจากนอยไปมากตามเง่ือนไขท่ีคุณเลือก  

สวนท่ี 2 ขอมูลการจองหองคอมพิวเตอรซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1. ลําดับของขอมูล 

2. รหัสการจองหอง 

3. ชื่อ – นามสกุลของผูจอง 

4. หนวยงานท่ีสังกัด 

5. วันท่ีรองขอการจองหอง 

6. เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดในการใชงาน 

7. วัตถุประสงคในการจองหอง 

8. จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
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9. สถานะของการจองหอง 

10. เครื่องมือจัดการตาง ๆ 

สวนท่ี 3การจัดการขอมูล 

1. ไอคอน สําหรับพิมพแบบฟอรมการจองหองคอมพิวเตอร  

2. ไอคอน สําหรับตรวจสอบขอมูลการจองหองคอมพิวเตอรของคุณ 

3. ไอคอน สําหรับแกไขขอมูลการจองหองคอมพิวเตอร ในกรณีท่ียังไมไดทําการอนุมัติการจอง  

4. ไอคอน สําหรับประเมินการใชงานหองคอมพิวเตอรและ Comment การใชงาน  ไอคอนนี้จะ

แสดงตอเม่ือใชงานหองคอมพิวเตอรเสร็จเรียบรอยแลว 

สวนท่ี 4 แสดงจํานวนขอมูล 

1. แสดงจํานวนขอมูลท้ังหมด 

2. ในกรณีท่ีมีขอมูลเยอะจะมี เพ่ือทําการแบงหนาขอมูลใหสามารถดูไดงายข้ึน 
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• แจงซอมคอมพิวเตอร 

 

 

 
 

สวนท่ี 1ขอมูลสมาชิกท่ีจะแจงซอม 

1. ชื่อจริงของสมาชิก 
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2. นามสกุล 

3. หนวยงานภายใน (กรณีท่ีเปนบุคคลากรในคณะ) 

4. รหัสพนักงาน 

5. หนวยงานภายนอก (กรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก) 

6. เบอรโทรศัพทของสมาชิก 

7. E-mail ของสมาชิก 

สวนท่ี 2รายละเอียดการแจงซอม 

1. เลือกลักษณะของงานท่ีจะแจงซอม 

2. เลือกประเภทหรืออุปกรณการแจงซอม 

3. ระบุลักษณะงานอ่ืน ๆ ถามี 

4. เลือกยี่หอของคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอร ท่ีจะแจงซอม 

5. ระบุรุนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอร ท่ีจะแจงซอม 

6. เลือกความเรงดวนของงาน 

7. ระบุหมายเลขของครุภัณฑ 

8. ระบุสถานะท่ีอยูของคุณ 

9. ระบุอาการท่ีจะแจงซอม 

10. ระบุรายละเอียดอาการเพ่ิมเติมถามี 

สวนท่ี 3บันทึกขอมูล 

1. คลิก “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูล 

2. หรือ “ยกเลิกขอมูล” หากไมตองการบันทึกขอมูล 

(หมายเหตุ :กรุณาระบุขอมูลท่ีสําคัญใหครบถวน) 

  



คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Art one stop system 

20 

 

 
 

• รายการแจงซอมคอมพิวเตอร 

 
สวนท่ี 1 เง่ือนไขการท่ีใชในการคนหา 

1. เลือกหนวยงานท่ีจะทําการคนหา 

2. สถานะของการแจงซอม 

3. Text Box สําหรับระบุชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขท่ีการแจงซอม เพ่ือทําการคนหา 

4. เลือกวันท่ีการแจงซอมเพ่ือใชในการคนหา 

5. เลือกการเรียงลําดับขอมูล โดยจะเรียงจากนอยไปมากตามเง่ือนไขท่ีคุณเลือก  

สวนท่ี 2 ขอมูลการแจงซอมคอมพิวเตอรซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1. ลําดับของขอมูล 

2. รหัสการแจงซอม 

3. ชื่อ – นามสกุลของผูแจงซอม 

4. หนวยงานท่ีสังกัด 

5. อาการท่ีแจงซอม 

6. สถานท่ี 

7. สถานะของการแจงซอม 

8. เครื่องมือจัดการตาง ๆ 

สวนท่ี 3การจัดการขอมูล 

1. ไอคอน สําหรับพิมพแบบฟอรมการจองแจงซอม 

2. ไอคอน สําหรับตรวจสอบขอมูลการแจงซอมของคุณ 

3. ไอคอน สําหรับแกไขขอมูลการแจงซอม ในกรณีท่ียังไมไดทําการอนุมัติ  

4. ไอคอน สําหรับประเมินการการทํางานของเจาหนาท่ีและ Comment การทํางานของ
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เจาหนาท่ี ไอคอนนี้จะแสดงตอเม่ือทําการซอมเสร็จเรียบรอยแลว 

สวนท่ี 4 แสดงจํานวนขอมูล 

1. แสดงจํานวนขอมูลท้ังหมด 

2. ในกรณีท่ีมีขอมูลเยอะจะมี เพ่ือทําการแบงหนาขอมูลใหสามารถดูไดงายข้ึน 
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การใชงานในสวนของโสตทัศนศึกษา 
 

• ปฏิทินการใชงานบริการโสตฯ 

 
 

 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. เลือกรูปแบบการแสดงขอมูลในปฏิทิน โดยมีใหเลือก 3 รูปแบบไดแก เดือน สัปดาห และวัน 

2. สามารถเลือกดูรายการขอมูลในแตละเดือนโดย ไอคอนนี้สามารถดูรายการขอมูลท้ัง

ลวงหนา และยอนหลังในแตละเดือน และ ไอคอนนี้สามารถดูขอมูลท่ีถูกจองในวันนี้  

3. รายละเอียดการจองบริการโสตฯ แตละวันในเดือนนั้น 

4. รายละเอียดการจองบริการโสตฯ โดยมี 3 สถานะ แบงเปน 3 สี สีเขียว คือรายการท่ีอนุมัติแลว สี

เหลือง คือรายการท่ีรอการอนุมัติ สีแดง คือรายการท่ีไมผานการอนุมัติ  
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• จองบริการผลิตสื่อโสตทัศน 
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ระบุการจองบริการผลิตส่ือโสตทัศน 

สวนท่ี 1 ขอมูลสมาชิกท่ีทําการจอง 

1. ชื่อจริงของสมาชิก 

2. นามสกุล 

3. หนวยงานภายใน (กรณีท่ีเปนบุคคลากรในคณะ) 

4. รหัสพนักงาน 

5. หนวยงานภายนอก (กรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก) 

6. เบอรโทรศัพทของสมาชิก 

7. E-mail ของสมาชิก 

สวนท่ี 2 รายละเอียดการจองบริการผลิตส่ือโสตทัศน 

1. เลือกรายละเอียด การขอใชงานผลิตสื่อโสตทัศน 

2. เลือกวัตถุประสงคในการขอใชงาน 

3. เลือกอาคารท่ีใชงาน 

4. เลือกระบบหองเรียน 

5. เลือกวันท่ีขอใชบริการและเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดในการใช (หากกรณีท่ีวัน-เวลาท่ีทานเลือกตรงกับวัน-

เวลาท่ีทําการจองมากอนหนานี้ของบุคคลอ่ืน ระบบจะไมทําการบันทึกการจองของทาน ) 

6. ระบบจะทําการคิดชั่วโมงจากการเลือกเวลาเริ่มตน – สิ้นสุด 

7. เลือกรูปแบบการจอง 

8. ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมหากมี 

สวนท่ี 3 กดยืนยันการจอง 

1. คลิก “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลการจอง 

2. หรือ “ยกเลิกขอมูล” หากไมตองการบันทึกขอมูล 
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• จองบริการโสตทัศนูปกรณ 
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ระบุการจองบริการโสตทัศนูปกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสมาชิกท่ีทําการจอง 

8. ชื่อจริงของสมาชิก 

9. นามสกุล 

10. หนวยงานภายใน (กรณีท่ีเปนบุคคลากรในคณะ) 

11. รหัสพนักงาน 

12. หนวยงานภายนอก (กรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก) 

13. เบอรโทรศัพทของสมาชิก 

14. E-mail ของสมาชิก 

สวนท่ี 2 รายละเอียดการจองบริการโสตทัศนูปกรณ 

9. เลือกรายละเอียด การขอใชงานบริการโสตทัศนูปกรณ 

10. เลือกวัตถุประสงคในการขอใชงาน 

11. เลือกอาคารท่ีใชงาน 

12. เลือกระบบหองเรียน 

13. เลือกวันท่ีขอใชบริการและเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดในการใช (หากกรณีท่ีวัน-เวลาท่ีทานเลือกตรงกับวัน-

เวลาท่ีทําการจองมากอนหนานี้ของบุคคลอ่ืน ระบบจะไมทําการบันทึกการจองของทาน ) 

14. ระบบจะทําการคิดชั่วโมงจากการเลือกเวลาเริ่มตน – สิ้นสุด 

15. เลือกรูปแบบการจอง 

16. ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมหากมี 

สวนท่ี 3 กดยืนยันการจอง 

3. คลิก “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลการจอง 

4. หรือ “ยกเลิกขอมูล” หากไมตองการบันทึกขอมูล 
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• รายการจองหองอัดเสียง 

 
สวนท่ี 1 เง่ือนไขการท่ีใชในการคนหา 

1. เลือกหนวยงานท่ีจะทําการคนหา 

2. สถานะของการจองหองอัดเสียง 

3. Text Box สําหรับระบุชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขท่ีการจอง เพ่ือทําการคนหา 

4. เลือกวันท่ีการจองหองเพ่ือใชในการคนหา 

5. เลือกการเรียงลําดับขอมูล โดยจะเรียงจากนอยไปมากตามเง่ือนไขท่ีคุณเลือก  

สวนท่ี 2 ขอมูลการจองหองอัดเสียงซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1. ลําดับของขอมูล 

2. รหัสการจองหอง 

3. ชื่อ – นามสกุลของผูจอง 

4. หนวยงานท่ีสังกัด 

5. วันท่ีรองขอการจองหอง 

6. เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดในการใชงาน 

7. วัตถุประสงคในการจองหอง 

8. รหัสวิชา 

9. สถานะของการจองหอง 

10. เครื่องมือจัดการตาง ๆ 
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สวนท่ี 3การจัดการขอมูล 

1. ไอคอน สําหรับพิมพแบบฟอรมการจองหองอัดเสียง 

2. ไอคอน สําหรับตรวจสอบขอมูลการจองหองอัดเสียงของคุณ 

3. ไอคอน สําหรับแกไขขอมูลการจองหองอัดเสียง ในกรณีท่ียังไมไดทําการอนุมัติการจอง  

4. ไอคอน สําหรับประเมินการใชงานหองอัดเสียงและ Comment การใชงาน  ไอคอนนี้จะแสดง

ตอเม่ือใชงานหองอัดเสียงเสร็จเรียบรอยแลว 

สวนท่ี 4 แสดงจํานวนขอมูล 

1. แสดงจํานวนขอมูลท้ังหมด 

2. ในกรณีท่ีมีขอมูลเยอะจะมี เพ่ือทําการแบงหนาขอมูลใหสามารถดูไดงายข้ึน 
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• รายการขอใชบริการโสตทัศนศึกษา 

 
สวนท่ี 1 เง่ือนไขการท่ีใชในการคนหา 

1. เลือกหนวยงานท่ีจะทําการคนหา 

2. สถานะของการจองการใชบริการงานโสตทัศนศึกษา 

3. Text Box สําหรับระบุชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขท่ีการจอง เพ่ือทําการคนหา 

4. เลือกวันท่ีการจองหองเพ่ือใชในการคนหา 

5. เลือกการเรียงลําดับขอมูล โดยจะเรียงจากนอยไปมากตามเง่ือนไขท่ีคุณเลือก  

สวนท่ี 2 ขอมูลการจองการใชบริการงานโสตทัศนศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลําดับของขอมูล 

2. รหัสการจองหอง 

3. ชื่อ – นามสกุลของผูจอง 

4. หนวยงานท่ีสังกัด 

5. วันท่ี-เวลา รองขอการจองหอง 

6. อาคาร / หองเรียน 

7. สถานะของการจองหอง 

8. เครื่องมือจัดการตาง ๆ 

 

สวนท่ี 3การจัดการขอมูล 

1. ไอคอน สําหรับพิมพแบบฟอรมจองการใชบริการงานโสตทัศนศึกษา 

2. ไอคอน สําหรับตรวจสอบขอมูลจองการใชบริการงานโสตทัศนศึกษาของคุณ 

3. ไอคอน สําหรับแกไขขอมูลจองการใชบริการงานโสตทัศนศึกษา ในกรณีท่ียังไมไดทําการ
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อนุมัติการจอง 

4. ไอคอน สําหรับประเมินการใชงานการใชบริการงานโสตทัศนศึกษาและ Comment การใช

งาน  ไอคอนนี้จะแสดงตอเม่ือใชบริการงานโสตทัศนศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว 

สวนท่ี 4 แสดงจํานวนขอมูล 

1. แสดงจํานวนขอมูลท้ังหมด 

2. ในกรณีท่ีมีขอมูลเยอะจะมี เพ่ือทําการแบงหนาขอมูลใหสามารถดูไดงายข้ึน 
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การใชงานในสวนของยานพาหนะ 
 

• ปฏิทินการจองยานพาหนะ 

 

 
 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. เลือกรูปแบบการแสดงขอมูลในปฏิทิน โดยมีใหเลือก 3 รูปแบบไดแก เดือน สัปดาห และวัน 

2. สามารถเลือกดูรายการขอมูลในแตละเดือนโดย ไอคอนนี้สามารถดูรายการขอมูลท้ัง

ลวงหนา และยอนหลังในแตละเดือน และ ไอคอนนี้สามารถดูขอมูลท่ีถูกจองในวันนี้  

3. รายละเอียดการจองยานพาหนะในแตละวันในเดือนนั้น 

4. รายละเอียดการจองยานพาหนะ โดยมี 3 สถานะ แบงเปน 3 สี สีเขียว คือรายการท่ีอนุมัติแลว สี

เหลือง คือรายการท่ีรอการอนุมัติ สีแดง คือรายการท่ีไมผานการอนุมัติ  
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• จองยานพาหนะ 

 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ระบุการจองยานพาหนะ 

สวนท่ี 1แสดงข้ันตอนการจองยานพาหนะ 
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 แสดงวาตอนนี้คุณอยูในข้ันตอนใดในการจองยานพาหนะ โดยมีท้ังหมด 4 ข้ันตอน  

1). กรอกขอมูล 

2). แสดงรายละเอียดการจอง 

3). ตรวจสอบขอมูล 

4). การจองเสร็จสมบูรณ 

 

สวนท่ี 2ขอมูลสมาชิกท่ีทําการจอง 

1. ชื่อจริงของสมาชิก 

2. นามสกุล 

3. หนวยงานภายใน (กรณีท่ีเปนบุคคลากรในคณะ) 

4. รหัสพนักงาน 

5. หนวยงานภายนอก (กรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก) 

6. เบอรโทรศัพทของสมาชิก 

7. E-mail ของสมาชิก 

สวนท่ี 3รายละเอียดการยานพาหนะ 

1. เลือกประเภทการรองขอ 

2. เลือกประเภทรถยนตท่ีขอใชบริการ 

3. เลือกรถยนตท่ีขอใชบริการ 

4. ระบุวัตถุประสงคการใช 

5. ระบุสถานท่ีจะไป 

6. ระบุจํานวนท่ีไป 

7. เลือกรูปแบบในการเดินทาง 

8. เลือกสถานท่ีรถไปรอในเท่ียวไป 

9. เลือกสถานท่ีรถไปรอในเท่ียวกลัว กรณีท่ีเลือกรูปแบบการเดินทางแบบ “เดินทางไปแลวกลับ” 

10. เลือกวันท่ีขอใชบริการและเวลาเริ่มตน – สิ้นสุดในการใช (หากกรณีท่ีวัน-เวลาท่ีทานเลือกตรงกับวัน-

เวลาท่ีทําการจองมากอนหนานี้ของบุคคลอ่ืน ระบบจะไมทําการบันทึกการจองของทาน ) 

11. เลือกรูปแบบการจองการใชงานยานพาหนะ 

สวนท่ี 4ไปยังข้ันตอนตอไป 

1. คลิก “ไปยังข้ันตอนตอไป” เพ่ือบันทึกขอมูลและไปยังข้ันตอนตอไป 

2. หรือ “ยกเลิกขอมูล” หากไมตองการบันทึกขอมูล 
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ข้ันตอนท่ี 2 รายละเอียดการจองยานพาหนะ 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองยานพาหนะ 

สวนท่ี 2 รายละเอียดการจอง 

 แสดงขอมูลการจองยานพาหนะซ่ึงจะมี 

1) ลบขอมูลรายการจองยานพาหนะ 

2) ประเภทของรถยนต 

3) ทะเบียนรถ 

4) ชื่อ – นามสกุลผูจอง 

5) หนวยงานท่ีสังกัด 

6) วันท่ีรองขอการจอง 

7) เวลาเริ่มตน – สิ้นสุดในการใชงาน 

8) รูปแบบในการเดินทาง 

9) เท่ียวไปใหไปรอท่ี 

10) เท่ียวกลับใหสงท่ี 

11) วัตถุในการจองยานพาหนะ 

12) จํานวนคนท่ีจะไป 

สวนท่ี 3 การลบขอมูล 

 สามารถลบขอมูลรายละเอียดการจองยานพาหนะในรายการท่ีคุณไมตองการ  

สวนท่ี 4ไปยังข้ันตอนตอไป 

1. คลิก “ตอไป” เพ่ือยืนยันและไปยังข้ันตอนตอไป 



คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Art one stop system 

35 

 

 
 

2. หรือ “ยอนกลับ” หากไมตองการบันทึกขอมูล 
 

 
ข้ันตอนท่ี 3ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองยานพาหนะ 

สวนท่ี 2 ตรวจสอบรายละเอียดการจอง 

 แสดงขอมูลการจองเพ่ือทําการตรวจสอบซ่ึงมีขอมูลดังนี้  

1) ลําดับรายการขอมูล 

2) ประเภทของรถยนต 

3) ทะเบียนรถ 

4) ชื่อ – นามสกุลผูจอง 

5) หนวยงานท่ีสังกัด 

6) วันท่ีรองขอการจอง 

7) เวลาเริ่มตน – สิ้นสุดในการใชงาน 

8) รูปแบบในการเดินทาง 

9) เท่ียวไปใหไปรอท่ี 

10) เท่ียวกลับใหสงท่ี 

11) วัตถุในการจองยานพาหนะ 

12) จํานวนคนท่ีจะไป 

สวนท่ี 3 ยืนยันการจอง 

1. คลิก “บันทึก” เพ่ือยืนยันการจองยานพาหนะ 
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ข้ันตอนท่ี 4ส้ินสุดการจอง 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองยานพาหนะ 

สวนท่ี 2 แสดงรายการจองเสร็จสมบูรณ 

 แสดงรายการจองยานพาหนะเสร็จสมบูรณ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดดังนี้  

1) ชื่อผูทําการจอง 

2) หนวยงานท่ีสังกัด 

3) วัตถุประสงคท่ีทําการจอง 

4) จํานวนคนท่ีไป 

5) รูปแบบการเดินทาง 

6) เท่ียวไปใหรอท่ี 

7) ท่ีกลับใหสงท่ี 

8) วันท่ีรองขอการจอง 

9) เวลาในการใชงาน 

สวนท่ี 3 กลับหนารายการจองยานพาหนะ 

คลิก “กลับสูหนารายการจองยานพาหนะ” เพ่ือไปหนารายการจองยานพาหนะ 
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• รายการจองยานพาหนะ 

 
สวนท่ี 1 เง่ือนไขการท่ีใชในการคนหา 

1. เลือกหนวยงานท่ีจะทําการคนหา 

2. สถานะของการจองยานพาหนะ 

3. Text Box สําหรับระบุชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขท่ีการจอง เพ่ือทําการคนหา 

4. เลือกวันท่ีการจองยานพาหนะเพ่ือใชในการคนหา 

5. เลือกการเรียงลําดับขอมูล โดยจะเรียงจากนอยไปมากตามเง่ือนไขท่ีคุณเลือก  

สวนท่ี 2 ขอมูลการจองยานพาหนะซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลําดับของขอมูล 

2. รหัสการจองยานพาหนะ 

3. ประเภทรถยนต และทะเบียนรถยนต 

4. ชื่อ – นามสกุล ผูจอง 

5. หนวยงานท่ีสังกัด 

6. วันท่ีรองขอการจอง 

7. เวลาเริ่มตน – สิ้นสุดการใชงาน 

8. วัตถุประสงคการใชงาน 

9. จํานวนของคนท่ีไป 

10. สถานะของการจองยานพาหนะ 

11. เครื่องมือในการจัดการขอมูล 

 



คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Art one stop system 

38 

 

 
 

สวนท่ี 3การจัดการขอมูล 

1. ไอคอน สําหรับพิมพแบบฟอรมการจองยานพาหนะ 

2. ไอคอน สําหรับตรวจสอบขอมูลการจองยานพาหนะของคุณ 

3. ไอคอน สําหรับแกไขขอมูลการจองยานพาหนะ ในกรณีท่ียังไมไดทําการอนุมัติ  

4. ไอคอน สําหรับประเมินการการใชงานยานพาหนะและ Commentการใชงานไอคอนนี้จะ

แสดงตอเม่ือทําการใชงานยานพาหนะเสร็จเรียบรอยแลว 

สวนท่ี 4 แสดงจํานวนขอมูล 

1. แสดงจํานวนขอมูลท้ังหมด 

2. ในกรณีท่ีมีขอมูลเยอะจะมี เพ่ือทําการแบงหนาขอมูลใหสามารถดูไดงายข้ึน 
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การใชงานในสวนของฝายบริหารอาคารมหาจักรีสิรินธร 
 

• ปฏิทินการใชหองเรียน 

 

 
 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. เลือกรูปแบบการแสดงขอมูลในปฏิทิน โดยมีใหเลือก 3 รูปแบบไดแก เดือน สัปดาห และวัน 

2. สามารถเลือกดูรายการขอมูลในแตละเดือนโดย ไอคอนนี้สามารถดูรายการขอมูลท้ัง

ลวงหนา และยอนหลังในแตละเดือน และ ไอคอนนี้สามารถดูขอมูลท่ีถูกใชงานในวันนี้ 

3. รายละเอียดการใชงานหองเรียนในแตละวันในเดือนนั้น 

4. รายละเอียดการใชหองเรียน โดยมี 3 สถานะ แบงเปน 3 สี สีเขียว คือรายการท่ีอนุมัติแลว สีเหลือง 

คือรายการท่ีรอการอนุมัติ สีแดง คือรายการท่ีไมผานการอนุมัติ  
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• ตารางการเรียนการสอน 

 

 
สวนท่ี 1 เง่ือนไขการคนหาตารางสอน 

1. เลือกชั้นเรียนท่ีตองการคนหา 

2. เลือกหองเรียนท่ีตองการคนหา 

3. ทําการคนหาขอมูล 

สวนท่ี 2รายละเอียดท่ีจะแสดงตารางสอน 

 แสดงรายละเอียดตารางสอนท่ีทําการคนหาข้ึนมาตามชวงเวลาและวันในสัปดาห 

สวนท่ี 3รายละเอียดวิชา 

1. แสดงรหัสวิชา 

2. แสดงชื่อวิชา 
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• จองหองเรียนสําหรับใชงานประจํา 

 
ขอปฏิบัติกอนการจองหอง 

1. หมายเหตุและขอปฏิบัติในการจองหองเรียน 

2. คลิก “ฉันยินยอมรับขอตกลง” เพ่ือยอมรับขอตกลงดังกลาวท้ังหมด 

3. คลิก “ตกลง”เพ่ือบันทึก และไปยังข้ันตอนการจองหองเรียน 
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ข้ันตอนท่ี 1 ระบุการหองเรียน 

สวนท่ี 1แสดงข้ันตอนการจองหองเรียน 

 แสดงวาตอนนี้คุณอยูในข้ันตอนใดในการจองหองเรียน โดยมีท้ังหมด 4 ข้ันตอน  

1). กรอกขอมูล 

2). แสดงรายละเอียดการจอง 
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3). ตรวจสอบขอมูล 

4). การจองเสร็จสมบูรณ 

 

สวนท่ี 2ขอมูลสมาชิกท่ีทําการจอง 

1. ชื่อจริงของสมาชิก 

2. นามสกุล 

3. หนวยงานภายใน (กรณีท่ีเปนบุคคลากรในคณะ) 

4. รหัสพนักงาน 

5. หนวยงานภายนอก (กรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก) 

6. เบอรโทรศัพทของสมาชิก 

7. E-mail ของสมาชิก 

สวนท่ี 3รายละเอียดการจองหองเรียน 

1. เลือกวัตถุประสงคในการจองหองเรียน 

2. ระบุจํานวนนักเรียน 

3. เลือกชั้นเรียนในอาคารมหาจักรีสิรินธร 

4. เลือกหองเรียน 

5. ระบุรหัสวิชา – วิชา 

6. ระบุวัน – เวลาท่ีใชงานหองเรียน 

7. ระบบจะทําการคํานวณจํานวนชั่วโมงออกมา 

8. เลือกรูปแบบในการจองหองเรียน 

9. อัพโหลดเอกสาร “ใบบันทึกขอความ” 

10. ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมถามี 

สวนท่ี 4ขอใชงานบริการโสตเพ่ิมเติม 

1. คลิก Checkbox อุปกรณของบริการงานโสตท่ีคุณตองการใชงาน 

2. ระบุจํานวนท่ีตองการ 

สวนท่ี 5ไปยังข้ันตอนตอไป 

1. คลิก “ไปยังข้ันตอนตอไป” เพ่ือบันทึกขอมูลและไปยังข้ันตอนตอไป 

2. หรือ “ยกเลิกขอมูล” หากไมตองการบันทึกขอมูล 

  



คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Art one stop system 

45 

 

 
 

 
• ข้ันตอนท่ี 2 รายละเอียดการจองจองหองเรียนสําหรับใชงานประจํา 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองหองเรียน 

สวนท่ี 2 รายละเอียดการจอง 

 แสดงขอมูลการจองหองเรียนซ่ึงจะมี 

1) ลบขอมูลรายการจองหองเรียน 

2) วันท่ีทํารายการ 

3) วันท่ีจอง 

4) หองเรียน 

5) เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดการใชงาน 

6) รหัสวิชา/โครงการ 

7) วัตถุประสงคในการจองหอง 

8) จํานวนนักเรียน 
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สวนท่ี 3 สวนขอมูลท่ีไมสามารถจองหองได 

 แสดงขอมูลท่ีไมสามารถจองไดเนื่องจากมีตารางการเรียนการสอนอยูแลว  

1) วันท่ีรองขอการจอง 

2) หองเรียน 

3) วัน 

4) เวลาเริ่มตน-เวลาสิ้นสุด 

5) สาเหตุจากการจองหองไมได  

 

 

สวนท่ี 4ไปยังข้ันตอนตอไป 

1. คลิก “ตอไป” เพ่ือยืนยันและไปยังข้ันตอนตอไป 

2. หรือ “ยอนกลับ” หากไมตองการบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 
ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองเรียน 
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สวนท่ี 2 ตรวจสอบรายละเอียดการจอง 

 แสดงขอมูลการจองเพ่ือทําการตรวจสอบซ่ึงมีขอมูลดังนี้  

1) ลําดับรายการขอมูล 

2) วันท่ีทํารายการ 

3) วันท่ีจอง 

4) หองเรียน 

5) เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดการใชงาน 

6) รหัสวิชา / โครงการ 

7) วัตถุประสงคในการจองหองคอมพิวเตอร 

8) จํานวนนักเรียน 

สวนท่ี 3 ยืนยันการจอง 

1. คลิก “บันทึก” เพ่ือยืนยันการจองหองเรียน 
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ข้ันตอนท่ี 4ส้ินสุดการจอง 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองเรียน 

สวนท่ี 2 แสดงรายการจองเสร็จสมบูรณ 

 แสดงรายการจองหองเรียนเสร็จสมบูรณ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดดังนี้  

1) ชื่อผูทําการจอง 

2) หนวยงานท่ีสังกัด 

3) วัตถุประสงคท่ีทําการจอง 
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4) วิชา – รหัสวิชา 

5) จํานวนนักเรียน 

6) วันท่ีรองขอการจองหอง 

7) เวลาในการใชงาน 

สวนท่ี 3 กลับหนารายการจองหองคอมพิวเตอร 

1. คลิก “กลับสูหนารายการจองหองเรียน” เพ่ือไปหนารายการจองหองเรียน 
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• จองหองเรียนสําหรับใชงานครั้งเดียว 

 
ขอปฏิบัติกอนการจองหอง 

4. หมายเหตุและขอปฏิบัติในการจองหองเรียน 

5. คลิก “ฉันยินยอมรับขอตกลง” เพ่ือยอมรับขอตกลงดังกลาวท้ังหมด 

6. คลิก “ตกลง”เพ่ือบันทึก และไปยังข้ันตอนการจองหองเรียน 
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ข้ันตอนท่ี 1 ระบุการหองเรียน 

สวนท่ี 1แสดงข้ันตอนการจองหองเรียน 

 แสดงวาตอนนี้คุณอยูในข้ันตอนใดในการจองหองเรียน โดยมีท้ังหมด 4 ข้ันตอน  

1). กรอกขอมูล 

2). แสดงรายละเอียดการจอง 
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3). ตรวจสอบขอมูล 

4). การจองเสร็จสมบูรณ 

 

สวนท่ี 2ขอมูลสมาชิกท่ีทําการจอง 

8. ชื่อจริงของสมาชิก 

9. นามสกุล 

10. หนวยงานภายใน (กรณีท่ีเปนบุคคลากรในคณะ) 

11. รหัสพนักงาน 

12. หนวยงานภายนอก (กรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก) 

13. เบอรโทรศัพทของสมาชิก 

14. E-mail ของสมาชิก 

สวนท่ี 3รายละเอียดการจองหองเรียน 

11. เลือกวัตถุประสงคในการจองหองเรียน 

12. ระบุจํานวนนักเรียน 

13. เลือกชั้นเรียนในอาคารมหาจักรีสิรินธร 

14. เลือกหองเรียน 

15. ระบุรหัสวิชา – วิชา 

16. ระบุวัน – เวลาท่ีใชงานหองเรียน 

17. ระบบจะทําการคํานวณจํานวนชั่วโมงออกมา 

18. กดท่ีคนหาหองวาระบบจะทําการเลือกหองท่ีสามารถจองหองเรียนไดออกมา  

19. เลือกหองเรียน 

20. อัพโหลดเอกสาร “ใบบันทึกขอความ” 

21. ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมถามี 

สวนท่ี 4ขอใชงานบริการโสตเพ่ิมเติม 

3. คลิก Checkbox อุปกรณของบริการงานโสตท่ีคุณตองการใชงาน 

4. ระบุจํานวนท่ีตองการ 

สวนท่ี 5ไปยังข้ันตอนตอไป 

3. คลิก “ไปยังข้ันตอนตอไป” เพ่ือบันทึกขอมูลและไปยังข้ันตอนตอไป 

4. หรือ “ยกเลิกขอมูล” หากไมตองการบันทึกขอมูล 
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• ข้ันตอนท่ี 2 รายละเอียดการจองจองหองเรียนสําหรับใชงานครั้งเดียว 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองหองเรียน 

สวนท่ี 2 รายละเอียดการจอง 

 แสดงขอมูลการจองหองเรียนซ่ึงจะมี 

9) ลบขอมูลรายการจองหองเรียน 

10) วันท่ีทํารายการ 

11) วันท่ีจอง 

12) หองเรียน 

13) เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดการใชงาน 

14) รหัสวิชา/โครงการ 

15) วัตถุประสงคในการจองหอง 

16) จํานวนนักเรียน 
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สวนท่ี 3ไปยังข้ันตอนตอไป 

3. คลิก “ตอไป” เพ่ือยืนยันและไปยังข้ันตอนตอไป 

4. หรือ “ยอนกลับ” หากไมตองการบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 
ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองเรียน 

สวนท่ี 2 ตรวจสอบรายละเอียดการจอง 

 แสดงขอมูลการจองเพ่ือทําการตรวจสอบซ่ึงมีขอมูลดังนี้  

9) ลําดับรายการขอมูล 

10) วันท่ีทํารายการ 

11) วันท่ีจอง 

12) หองเรียน 

13) เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดการใชงาน 
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14) รหัสวิชา / โครงการ 

15) วัตถุประสงคในการจองหองคอมพิวเตอร 

16) จํานวนนักเรียน 

สวนท่ี 3 ยืนยันการจอง 

2. คลิก “บันทึก” เพ่ือยืนยันการจองหองเรียน 
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ข้ันตอนท่ี 4ส้ินสุดการจอง 

สวนท่ี 1 แสดงข้ันตอน 

 แสดงข้ันตอนในขณะนี้วาอยูข้ันตอนอะไรแลวในการจองหองเรียน 

สวนท่ี 2 แสดงรายการจองเสร็จสมบูรณ 

 แสดงรายการจองหองเรียนเสร็จสมบูรณ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดดังนี้  

8) ชื่อผูทําการจอง 

9) หนวยงานท่ีสังกัด 

10) วัตถุประสงคท่ีทําการจอง 
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11) วิชา – รหัสวิชา 

12) จํานวนนักเรียน 

13) วันท่ีรองขอการจองหอง 

14) เวลาในการใชงาน 

สวนท่ี 3 กลับหนารายการจองหองคอมพิวเตอร 

2. คลิก “กลับสูหนารายการจองหองเรียน” เพ่ือไปหนารายการจองหองเรียน 

 
 

• รายการจองหองเรียน 

 
สวนท่ี 1 เง่ือนไขการท่ีใชในการคนหา 

1. เลือกหนวยงานท่ีจะทําการคนหา 

2. สถานะของการจองหองเรียน 

3. Text Box สําหรับระบุชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขท่ีการจอง เพ่ือทําการคนหา 

4. เลือกวันท่ีการจองหองเพ่ือใชในการคนหา 

5. เลือกการเรียงลําดับขอมูล โดยจะเรียงจากนอยไปมากตามเง่ือนไขท่ีคุณเลือก  
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สวนท่ี 2 ขอมูลการจองหองเรียนซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลําดับของขอมูล 

2. รหัสวิชา / โครงการ 

3. หองเรียน 

4. วันท่ีรองขอการจอง 

5. เวลาเริ่มตน – เวลาสิ้นสุดในการใชงาน 

6. วัตถุประสงคในการจองหอง 

7. จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

8. จํานวนเงิน 

9. สถานะของการจองหอง 

10. สถานะของคาใชจาย 

11. ไฟล 

12. เครื่องมือจัดการตาง ๆ 

สวนท่ี 3การจัดการขอมูล 

1. ไอคอน สําหรับพิมพแบบฟอรมการจองหองเรียน 

2. ไอคอน สําหรับตรวจสอบขอมูลการจองหองเรียนของคุณ 

3. ไอคอน สําหรับแกไขขอมูลการจองหองเรียน ในกรณีท่ียังไมไดทําการอนุมัติการจอง  

สวนท่ี 4 แสดงจํานวนขอมูล 

1. แสดงจํานวนขอมูลท้ังหมด 

2. ในกรณีท่ีมีขอมูลเยอะจะมี เพ่ือทําการแบงหนาขอมูลใหสามารถดูไดงายข้ึน 

 


