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การยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online  
 เปนระบบท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมจากระบบบริการการศึกษาเดิม ท่ีเปดบริการใหสามารถยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน 

Online ได โดยผูท่ีไดรับสิทธ์ิใหสามารถยื่นคํารองไดประกอบดวย 

1. อาจารยผูสอน 

2. หัวหนาสาขาวิชา 

3. บุคลากรท่ีทําหนาท่ีเลขาของสาขาวิชา (ตามสิทธ์ิแกไขสํารองรายวิชา)  

เงื่อนไขการยืน่คํารอง 
1. ทํารายการยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online แกไขภายในชวงวัน เวลาท่ีกําหนดเทาน้ัน 

2. รายวิชาท่ีสามารถยื่นคํารองได ตองเปนรายวิชาท่ีไดรับการอนุมัติใหแกไขไดเทาน้ัน 

การเขาใชงานระบบ 

1. คลิกปุม  จากหนาเมนูหลักของระบบบริการการศึกษาออนไลน 

2. ระบบจะแสดงหนาจอใหระบุรหัสผูใชงานและรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบจากน้ันคลิก  

3. กรณทีานไดรับสิทธ์ิเขาใชงานระบบบริการการศึกษามากกวา 1 สิทธ์ิ ใหเลือกดังน้ี 

- อาจารยผูสอน ใหเลือก ระบบงานสําหรับ อาจารย 

- หัวหนาสาขาวิชา ใหเลือก ระบบงานสําหรับ ผูบริหาร 

- บุคลากรท่ีทําหนาท่ีเลขาของสาขาวิชา ใหเลือก ระบบงานสําหรับ เจาหนาท่ี 

 

 
 

 
 

 

4. จากน้ันระบบจะแสดงหนาจอหลักสําหรับการใชงานตามสิทธ์ิท่ีเลือก และจะปรากฏเมนู  

.1 หนาจอเมื่อ Login ดวยสิทธ์ิอาจารย 

 ระบุรหัสผูใชงาน

และรหัสผาน 
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.2 หนาจอเมื่อ Login ดวยสิทธ์ิของผูบริหาร 

 
 

 

.1 

.2 
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.3 หนาจอเมื่อ Login ดวยสิทธ์ิของเจาหนาท่ี 

 
 

 

ยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online 

1. เมื่อ Login เขาใชงานระบบบริการการศึกษาสําเร็จ หนาจอหลักสําหรับการใชงานตามสิทธ์ิท่ีเลือก ใหคลิกปุม 

  ระบบจะแสดงหนาจอยื่นคํารองขอเปลี่ยนตารางสอน Online 

2. สามารถระบุเง่ือนไขเพ่ือดึงขอมูลรายวิชาท่ีตองการตรวจสอบ/แกไขตารางสอนไดดังน้ี 

- ปการศึกษา, ภาคการศึกษา 

- ระดับการศึกษา 

- สถานะการดําเนินงาน ประกอบดวย สงขอมูลแลว, อนุมัติ, ไมอนุมัติ  

 เง่ือนไขน้ีจะมีผลตอการคนหาเมื่อมีการทํารายการยื่นคํารองขอเปลี่ยนตารางสอน Online แลว 

- รหัสวิชา, ช่ือรายวิชา 

จากน้ันคลิกปุม   

3. ระบบจะแสดงรายวิชาตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอท่ี 2 

   

 

.3 
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4. ใหคลิกท่ีรหัสวิชาท่ีตองการแกไขตารางสอน 

5. ระบบจะแสดงขอมูลรายวิชาท่ีเลือก โดยแสดงเฉพาะ Section ท่ีมีขอมูลการจัดตารางสอนไวแลว  

ใหคลิกท่ี  ท่ีคอลัมนแกไข 

 
 

6. ระบบแสดงหนาจอท่ีสามารถแกไขขอมูลตารางสอน 

 
โดยสามารถทํารายการยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงตารางสอนได ดังน้ี 

6.1 แกไข คือ ทําการแกไขวัน เวลา โดยการบันทึกวัน เวลาใหม แทนท่ีขอมูลเดิม 

6.1- เลือกขอมูลวัน เวลาเริ่มตน เวลาสิ้น 

6.1- สามารถระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมได 

6.1- เลือกสถานะการแกไขเปน  

 

 

 

 คลิกที่รหัสวิชาที่ตองการ

แกไขตารางสอน 

 คลิกใน Section ที่

ตองการแกไขตารางสอน 

 

กรณีที่ไมอยูในชวงยื่นคํารอง หรือ

Section ที่ไมไดกําหนดใหแกไข

ตารางสอนจะไมแสดงขอความคลิก  
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6.1- สามารถคลิกปุม  เพ่ือตรวจสอบความซ้ําซอนและจํานวนช่ัวโมงของตารางสอน 

6.1- คลิกปุม  เพ่ือยืนยันรายการคํารองขอเปลี่ยนตารางสอน 

 
 

 

 

6.2 ยกเลิก คือ ยกเลิกรายการขอมูลตารางสอน 

6.2- เลือกสถานะการแกไขเปน  

6.2- สามารถระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมได 

6.2- สามารถคลิกปุม  เพ่ือตรวจสอบความซ้ําซอนและจํานวนช่ัวโมงของตารางสอน 

6.2- คลิกปุม  เพ่ือยืนยันรายการคํารองขอเปลี่ยนตารางสอน 

 

 
 

 

6.3 เพ่ิม คือ บันทึกขอมูล วัน เวลาเรียนใหม 

6.3- เลือกขอมูลวัน เวลาเริ่มตน เวลาสิ้น 

6.3- สามารถระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมได 

6.3- เลือกสถานะการแกไขเปน  

6.3- สามารถคลิกปุม  เพ่ือตรวจสอบความซ้ําซอนและจํานวนช่ัวโมงของตารางสอน 

6.3- คลิกปุม  เพ่ือยืนยันรายการคํารองขอเปลี่ยนตารางสอน 

 

 
 

 

 

7. เมื่อคลิกตรวจสอบหรือยืนยัน แลวพบความซ้ําซอนของตารางเรียนของนักศึกษา ระบบจะมีขอความแจงเตือน และ

สามารถตรวจสอบรายวิชาและจํานวนนักศึกษาได 

6.1- แสดงขอมูล

ตารางสอนเดิม 

6.1- 

6.1- 

6.1- 

6.1- 

6.2- 

6.2- 

6.2- 

6.2- 

6.3- 
แสดงขอมูล

ตารางสอนเดิม 

6.3- 

6.3- 

6.3- 

6.3- 
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หนาจอแสดงรายวิชา และพรอม 

 
8. เมื่อคลิกยืนยัน ระบบจะทําการบันทึกรายการและแสดงประวัติท่ีทํารายการของเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online 

ดานลาง 

 การแกไขขอมูลเวลา (เวลาเริ่มตน-เวลาสิ้นสุด) หากจํานวนช่ัวโมงไมเทากับขอมูลเดิมจะไมสามารถยืนยันรายการได 

 
 

 

ตรวจสอบประวัติการทํารายการ 

1. จากหนาจอหลักสําหรับการใชงานตามสิทธ์ิท่ีเลือก ใหคลิกปุม   ระบบจะแสดงหนาจอยื่นคํารอง

ขอเปลี่ยนตารางสอน Online 

2. ระบุเง่ือนไขเพ่ือดึงขอมูลรายวิชาท่ีตองการตรวจสอบ/แกไขตารางสอนไดดังน้ี 

- ปการศึกษา, ภาคการศึกษา 

- ระดับการศึกษา 

- สถานะการดําเนินงาน ประกอบดวย สงขอมูลแลว, อนุมัติ, ไมอนุมัติ  

 เง่ือนไขน้ีจะมีผลตอการคนหาเมื่อมีการทํารายการยื่นคํารองขอเปลี่ยนตารางสอน Online แลว 

- รหัสวิชา, ช่ือรายวิชา 

จากน้ันคลิกปุม   

 

คลิกเพ่ือตรวจสอบรายวิชา

และจํานวนนกัศึกษาที่ซํ้าซอน 

ขอมูลเดิม 

 ขอมูลที่

ยืนยันรายการ

เปล่ียนแปลง

ตารางสอน 
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3. ระบบจะแสดงรายวิชาตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอท่ี 2 

   

 

 

4. ใหคลิกท่ีรหัสวิชาท่ีตองการแกไขตารางสอน 

5. ระบบจะแสดงขอมูลรายวิชาท่ีเลือก โดยแสดงเฉพาะ Section ท่ีมีขอมูลการจัดตารางสอนไวแลว  

ใหคลิกท่ี  ท่ีคอลัมนตรวจสอบ 

 
 

6. ระบบแสดงประวัติการยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงตารางสอนตามรายวิชา 

 
 

 

พิมพรายงาน 

1. จากหนาจอหลักสําหรับการใชงานตามสิทธ์ิท่ีเลือก ใหคลิกปุม   ระบบจะแสดงหนาจอยื่นคํารอง

ขอเปลี่ยนตารางสอน Online 

 

 

 

 คลิกที่รหัสวิชาที่ตองการ

แกไขตารางสอน 

 คลิกใน Section ที่

ตองการแกไขตารางสอน 
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2. ระบุเง่ือนไขเพ่ือดึงขอมูลรายวิชาท่ีตองการตรวจสอบ/แกไขตารางสอนไดดังน้ี 

- ปการศึกษา, ภาคการศึกษา 

- ระดับการศึกษา 

- สถานะการดําเนินงาน ประกอบดวย สงขอมูลแลว, อนุมัติ, ไมอนุมัติ  

 เง่ือนไขน้ีจะมีผลตอการคนหาเมื่อมีการทํารายการยื่นคํารองขอเปลี่ยนตารางสอน Online แลว 

- รหัสวิชา, ช่ือรายวิชา 

จากน้ันคลิกปุม   

3. ระบบจะแสดงรายวิชาตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอท่ี 2 
 

 

4. ใหคลิก  

5. ระบบจะแสดงรายการท่ียืนยันขอเปลี่ยนแปลงตารางสอนในรูปแบบไฟล Excel 

 

 

 

 คลิกสัญลักษณ 

Excel 

 


	สารบัญ

