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คูม่อืการใชง้านระบบปรบัปรุงขอ้มลู
อาจารยผ์ูส้อน 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่



Outline 
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 ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงผู้สอน 
 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 
 กำรปรับปรุงผู้สอน 
 เปลี่ยนโครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
 ดรูำยวิชำท่ีเปิดสอน 
 รำยงำน 



ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงผู้สอน (1) 
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 ในกำรปรับปรุงผู้สอน  เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบสำมำรถปรับปรุงรำยช่ือผู้สอนใน
รำยวิชำท่ีเปิดสอนตำมระดบัสิทธ์ิท่ีตนได้รับ โดยแบง่สิทธ์ิออกเป็น ระดบัวิทยำเขต  คณะ  
ภำควิชำ  โครงกำร  และเจ้ำของรำยวิชำ 

เจ้ำหน้ำท่ี 

เจ้ำของ
รำยวิชำ 

วิทยำเขต คณะ ภำควิชำ โครงกำร 

- วิทยำเขต 
- คณะ 
- ภำควิชำ 
- โครงกำร 

- คณะ 
- ภำควิชำ 

- ภำควิชำ 
- โครงกำร 

- โครงกำร - รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 



ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงผู้สอน (2) 

22/11/56 4 

 สทิธ์ิกำรแก้ไขข้อมูลผู้สอนของรำยวชิำที่เปิดสอน 
 เจ้ำของรำยวิชำ :  สำมำรถแก้ไขรำยวิชำท่ีตนเองเป็นเจ้ำของได้ทัง้หมด ในระดบัคณะ /ภำควิชำ     
                     (รวมทัง้ที่เปิดสอนต่ำงวิทยำเขต) 

 ระดบัวิทยำเขต :  สำมำรถแก้ไขรำยวิชำ/หมู่เรียน ได้ในระดบั วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ/  
                                โครงกำร 
 ระดบัคณะ       :  สำมำรถแก้ไขรำยวิชำ /หมู่เรียน ได้ในระดบั คณะ/ภำควิชำ/โครงกำร 
 ระดบัภำควิชำ  :  สำมำรถแก้ไขรำยวิชำ /หมู่เรียน ได้ในระดบั ภำควิชำ/โครงกำร 
 ระดบัโครงกำร  :  สำมำรถแก้ไขรำยวิชำ /หมู่เรียน ได้ในระดบั โครงกำร 
 

 ส ำหรับในภำคกำรศกึษำปัจจุบัน ถ้ำอยู่ในช่วงเวลำ ปิดปรับปรุงข้อมูล จะไม่
สำมำรถแก้ไขรำยวชิำของภำคกำรศกึษำนัน้ได้  (แต่จะสำมำรถปรับปรุง
ย้อนหลังได้) 
 

 
 

 



 ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงผู้สอน 
 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 
 กำรปรับปรุงผู้สอน 
 เปลี่ยนโครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
 ดรูำยวิชำท่ีเปิดสอน 
 รำยงำน 

Outline 
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กำรเข้ำใช้งำนระบบ (1) 
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1) เข้ำระบบปรับปรุงอำจำรย์ผู้สอนได้ท่ีเวบ็ไซต์  
https://eassess.ku.ac.th/updata_teacher/ 

2) ลอ็กอินเข้ำระบบโดยใช้  account nontri  ของตนเอง 

ล็อกอินเข้ำสู่ระบบ 

https://eassess.ku.ac.th/updata_teacher2/


การเข้าใช้งานระบบ (3) 
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3) เมื่อลอ็กอินถกูต้อง ระบบแสดงข้อมลูผู้ใช้  เมนกูำรใช้งำน และรำยวิชำที่เปิดสอนของ
ภำคกำรศกึษำปัจจบุนัตำมสิทธ์ิของผู้ใช้ 

รำยวิชำที่เปิดสอน ข้อมูลผู้ใช้ 

เมนูกำรใช้งำน 



การเข้าใช้งานระบบ (4) 
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3.1)  ข้อมูลผู้ใช้ : จะบอกช่ือผู้ใช้งำน  ระดบัสิทธ์ิ  วิทยำเขต คณะ  ภำควิชำ  และโครงกำร
ในกำรแก้ไข รำยวิชำที่เปิดสอน ในหน่วยงำนนัน้ 

เช่น ผู้ใช้ช่ือ xxxxxxxx 
มีระดบัสทิธ์ิเป็นคณะ คือ สำมำรถแก้ไขรำยวิชำท่ี
เปิดสอน  ในคณะวิศวกรรมศำสตร์   
วิทยำเขตบำงเขนได้ 
** แตจ่ะแก้ไขรำยวิชำท่ีเป็นเจ้ำของไม่ได้ ** 

ระดบัสิทธ์ิ 

คณะ 



การเข้าใช้งานระบบ (4) 
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3.2)  ข้อมูลผู้ใช้ (เจ้ำของรำยวิชำ)  : จะบอกช่ือผู้ใช้งำน  ระดบัสิทธ์ิ  วิทยำเขต คณะ และ
ภำควิชำ  ที่สำมำรถแก้ไข รำยวิชำที่เป็นเจ้ำของ ของหน่วยงำนนัน้ได้ 

เช่น ผู้ใช้ช่ือ xxxxxxxx 
มีระดบัสทิธ์ิเป็นเจ้ำของรำยวิชำ ระดบัคณะ  คือ 
สำมำรถแก้ไขรำยวิชำที่คณะวิศวกรรมศำสตร์  
เป็นเจ้ำของได้ทัง้หมด 
** แตจ่ะแก้ไขรำยวิชำท่ีเปิดสอนในคณะไม่ได้ ** 

ระดบัสิทธ์ิ (เจ้ำของรำยวิชำ) 

ภำควิชำ 



Outline 

22/11/56 2 

 ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงผู้สอน 
 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 
 กำรปรับปรุงผู้สอน 
 เปลี่ยนโครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
 ดรูำยวิชำท่ีเปิดสอน 
 รำยงำน 



กำรปรับปรุงผู้สอน (1) 
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1) เลอืกเมนู “ปรบัปรุงผูส้อน” ระบบจะแสดงวชิาทีเ่ปิดสอนของภาคการศกึษาปจัจบุนั 

1)  เลือก  “ปรบัปรงุผู้สอน” 

หมายเหต ุ  ในภาคการศกึษาปจัจบุนั ถา้อยูใ่นชว่งเวลา ปิดปรบัปรุงขอ้มลู จะไม่
สามารถแกไ้ขรายวชิาของภาคการศกึษานัน้ได ้ (แต่จะสามารถปรบัปรงุยอ้นหลงัได)้ 



กำรปรับปรุงผู้สอน (2) 
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2)  เลือกรำยวิชำที่ต้องกำรแก้ไข  หรือ ค้นหำรำยวิชำในช่องค้นหำ 
2)   เลือกรายวิชาท่ี
ต้องการแก้ไข 



กำรปรับปรุงผู้สอน (3) 
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3) ระบบแสดงรำยช่ือวิชำ หมูเ่รียน ประเภทหมู ่ ช่ือผู้สอนของรำยวิชำท่ีเลือก 



กำรปรับปรุงผู้สอน (4) 
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4) กำรเพิ่มอำจำรย์ผู้สอน 

1)  คลิกปุ่ ม “เพ่ิมอาจารย”์ 



กำรปรับปรุงผู้สอน (5) 
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4)  กำรเพิ่มอำจำรย์ผู้สอน 

2)   เลือกหมู่  ประเภทหมู่      
       ล าดบัท่ี และรหสัอาจารย ์

3)   คลิกปุ่ ม “เพ่ิม” 
      เพ่ือบนัทึกข้อมูล 

คลิกส ำหรับ ค้นหำรำยชื่อ
อำจำรย์ 



กำรปรับปรุงผู้สอน (6) 
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4)  กำรเพิ่มอำจำรย์ผู้สอน 

4)   แสดงข้อมูลผู้สอนท่ี
เพ่ิมเข้าไปใหม่ 



กำรปรับปรุงผู้สอน (7) 
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5)   กำรแก้ไขอำจำรย์ผู้สอน 
1)   เลือกข้อมูลท่ีต้องการ  

แก้ไข 



กำรปรับปรุงผู้สอน (8) 
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5)   กำรแก้ไขอำจำรย์ผู้สอน 
2)   แก้ไขช่ืออาจารย ์                
       และ ล าดบัท่ี 

3)    คลิกปุ่ ม “บนัทึก” 
       เพ่ือบนัทึกข้อมูล 

คลิกส ำหรับ ค้นหำรำยชื่อ
อำจำรย์ 



กำรปรับปรุงผู้สอน (9) 
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6)   กำรลบอำจำรย์ผู้สอน 

1)  เลือกข้อมูลท่ีต้องการ ลบ 



กำรปรับปรุงผู้สอน (10) 
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6)   กำรลบอำจำรย์ผู้สอน 2)   ระบบแสดงหน้าต่าง “ยืนยนั  
      การลบ” 

3)   แสดงข้อมูลผู้สอน 



Outline 
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 ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงผู้สอน 
 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 
 กำรปรับปรุงผู้สอน 
 เปลี่ยนโครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
 ดรูำยวิชำท่ีเปิดสอน 
 รำยงำน 



เปล่ียนโครงกำรที่รับผิดชอบ (1) 
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  ส าหรบัเจา้หน้าทีเ่ปลีย่นโครงการ หรอืสทิธิใ์นการปรบัปรุงขอ้มลูผูส้อน  

     (ในกรณีท่ีรบัผิดชอบมากกว่า 1 โครงการ หรือมีมากกว่า 1 สิทธ์ิ) 

1)  เลือกเมนู “เปล่ียนโครงการ” 

2) ระบบแสดง ระดบัสิทธ์ิ คณะ/ภาควิชา/
โครงการ ท่ีรบัผิดชอบขึ้นมา 

3)    “active” บอกโครงการ
ปัจจบุนัท่ีด าเนินการอยู่ในระบบ 



เปล่ียนโครงกำรที่รับผิดชอบ (2) 
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  ส าหรบัเจา้หน้าทีเ่ปลีย่นโครงการ หรอืสทิธิใ์นการปรบัปรุงขอ้มลูผูส้อน  

     (ในกรณีท่ีรบัผิดชอบมากกว่า 1 โครงการ หรือมีมากกว่า 1 สิทธ์ิ) 

4)   เลือกเปล่ียน โครงการท่ีต้องการ 

5)  คลิดปุ่ ม “บนัทึก” 



เปล่ียนโครงกำรที่รับผิดชอบ (3) 
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   ส าหรบัเจา้หน้าทีเ่ปลีย่นโครงการ หรอืสทิธิใ์นการปรบัปรุงขอ้มลูผูส้อน  

     (ในกรณีท่ีรบัผิดชอบมากกว่า 1 โครงการ หรือมีมากกว่า 1 สิทธ์ิ) 

6)   ระบบแสดงข้อมูลปัจจบุนัของผู้ใช้ 



Outline 

22/11/56 2 

 ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงผู้สอน 
 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 
 กำรปรับปรุงผู้สอน 
 เปลี่ยนโครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
 ดรูำยวิชำท่ีเปิดสอน 
 รำยงำน 



ดูรำยวชิำที่เปิดสอน (1) 
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 ส ำหรับดขู้อมลูรำยวิชำ  หมูเ่รียน ประเภทหมู ่คณะ/ภำควิชำที่เปิดสอนรำยวิชำนัน้ 
    ของแตล่ะภำคกำรศกึษำ  

 

1)  เลือกเมนู “รายวิชาท่ีเปิดสอน” 



ดูรำยวชิำที่เปิดสอน (2) 
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2)  ระบบแสดงรายวิชาท่ีเปิดสอนของ
ภาคปัจจบุนั  ตามสทิธิข์องผูใ้ช ้



ดูรำยวชิำที่เปิดสอน (3) 
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3)   ค้นหารายวิชา ท่ีต้องการ 

4)   ระบบแสดงรายวิชาเปิดสอน           
      ท่ีค้นหาได้ 



Outline 
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 ข้อก ำหนดในกำรปรับปรุงผู้สอน 
 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 
 กำรปรับปรุงผู้สอน 
 เปลี่ยนโครงกำรท่ีรับผิดชอบ 
 ดรูำยวิชำท่ีเปิดสอน 
 รำยงำน 



รำยงำน (1) 
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 ส ำหรับดรูำยงำนตำ่ง ๆ   ได้แก่ 
 รำนงำนวิชำที่ระบอุำจำรย์ผู้สอน 
 รำยงำนวิชำที่ระบอุำจำรย์ผู้สอน 
 รำยงำนวิชำที่ไมม่ีผู้สอนล ำดบัที่ 1 
 รำยงำนวิชำที่มีอำจำรย์ผู้สอนซ ำ้กนั 
 รำยงำนวิชำที่มีล ำดบัผู้สอนซ ำ้กนั 
 รำยงำนวิชำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้สอน 



รำยงำน (2) 
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1)   เลือกเมนู “รายงาน” 

 กำรดรูำยงำน ให้เลือกที่เมน ู“รำยงำน”  ระบบจะแสดงหวัข้อรำยงำนขึน้มำ 
แล้วเลือกรำยงำนที่ต้องกำรด ู

2)   เลือกหวัข้อรายงานท่ีต้องการด ู



รำยงำน (3) 
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4)  แสดงวิชา หมู่เรียน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบข้ึนมา 

3)   กรอก “ปีการศึกษา” และ “ภาค
การศึกษา” ท่ีต้องการด ู 



รำยงำน (4) 

22/11/56 33 

4.2)   ถ้าต้องการพิมพร์ายงาน ให้
กดปุ่ ม “print” 

4.1)  ถ้าต้องการแก้ไข
รายวิชา ให้คลิกเลือก 
“รายวิชา”  ท่ีต้องการ 



รำยงำน (5) 
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6)   ระบบแสดงหน้าต่าง ให้เลือก
เครื่องพิมพ ์ส าหรบัพิมพร์ายงาน 

7)   กดปุ่ ม “print” เพ่ือพิมพ ์   
       รายงาน 

ถา้กดปุม่ “print” เพือ่พมิพร์ายงาน 
 ระบบแสดงหน้าต่าง ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพ ์ส าหรบัพมิพร์ายงาน 



รำยงำน (6) 

22/11/56 35 

ถา้คลกิเลอืก “รายวชิา” ในหน้ารายงาน  
 ระบบจะแสดงหน้าจอของการ “ปรบัปรงุผูส้อน” เพือ่ใหแ้กไ้ขขอ้มลูได ้


