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1 เร่ิมต้นการใช้งาน 
1.1 การเข้าสู่โปรแกรม 

ดบัเบ้ิลคลิกท่ี  จะปรากฏหนา้จอ Login  ใหใ้ส่ ช่ือ : dbadmin  แลว้คลิกปุ่มตกลง 
 
 
 
 
 
คลิกปุ่ม เปิด 
 
จะปรากฏหนา้จอหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม 

1) ช่ือและรุ่นของซอฟตแ์วร์ 
2) ปุ่มควบคุมการทาํงาน 
3) ตารางชั้นเรียน 
4) ตารางสอน 
5) แผนการเรียน 

1.3 การเลกิใช้งาน 
คลิกท่ีปุ่ม ปิด 
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2 ข้ันตอนการทํางาน 

การเร่ิมตน้ใชง้านคร้ังแรกควรทาํตามขั้นตอนดงัน้ี 
1) นาํเขา้ขอ้มูลจากระบบอุดหนุน SP47 v53 (ดูระบบขอ้มูลพื้นฐาน DM53) 
2) จดัชั้นเรียนสาํหรับปีการศึกษาท่ีตอ้งการจดัตารางสอน (ดูระบบขอ้มูลพื้นฐาน DM53) 
3) จดัการรายช่ืออาจารยผ์ูส้อน (ดูระบบขอ้มูลพื้นฐาน DM53) 
4) จดัการหลกัสูตร รายวิชา และช่ือยอ่ (ดูระบบทะเบียนวดัผล RM53) 
5) จดัการแผนการเรียน (ดูระบบทะเบียนวดัผล RM53) 
6) กาํหนดแผนการเรียนใหก้บัหอ้งท่ีตอ้งการจดัตารางสอน (ดูระบบทะเบียนวดัผล RM53) 
7) กาํหนดวนั(ช่ือยอ่) คาบ(ช่วงเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของแต่ละคาบ) 
 และหมายเหตุของตารางสอน(เช่นเวลาเขา้แถว และเวลาพกัเป็นตน้) 
8) สร้างตารางสอนเปล่า 
9) กาํหนดช่ือผูส้อนสาํหรับแต่ละวิชา 
10) จดัตารางสอน (โปรแกรมจะคอยตรวจสอบวา่ผูส้อนวา่งในคาบท่ีตอ้งการจดัใหห้รือไม่) 
11) พิมพต์ารางชั้นเรียน และตารางสอน 
หมายเหตุ สาํหรับผูใ้ชร้ะบบทะเบียนวดัผล RG49 อยูแ่ลว้สามารถขา้มมาทาํท่ี 

ขอ้ 7-11 ไดท้นัที แต่จะตอ้งกาํหนดช่ือยอ่ในขอ้ 4 ดว้ย 
 

3 จัดการหลกัสูตร รายวชิา และช่ือย่อ 
การจดัทาํหลกัสูตรและรายวิชามีขั้นตอนดงัน้ี 
1) จากจอภาพหลกัคลิกท่ีปุ่มหลกัสูตร เพื่อเพ่ิม/แกไ้ขขอ้มูลหลกัสูตร 
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2) คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิม/แกไ้ขรายวชิา 

 
หมายเหตุ ถา้ไม่ใส่ช่ือยอ่โปรแกรมจะแสดงรหสัวิชาแทนช่ือยอ่ (จะไม่แสดงช่ือวิชา 
เพราะมีความยาวมาก ไม่เหมาะท่ีจะแสดงในตารางสอบ) 
 

4 จัดทําแผนการเรียน 
แผนการเรียนจะเป็นส่ิงกาํหนดวา่ ในแต่ละภาคเรียนจะตอ้งจดัวิชาอะไรบา้งลงใน 

ตารางสอน สามารถจดัทาํแผนการเรียนไดด้งัน้ี 
1) คลิกท่ีปุ่ม แผนการเรียน จากจอภาพหลกั 
จะปรากฏจอภาพแผนการเรียน 
2) เลือก ชั้น และภาคเรียนท่ีตอ้งการ  
จดัทาํแผนการเรียน 
3) เลือกกลุ่มสาระ 
4) เลือกรหสัวชิา 
5) ปุ่มแกไ้ขมีไวส้าํหรับแกไ้ขช่ือวิชา 
 และนํ้าหนกั/หน่วยกิต ในขอ้มลูหลกัสูตร 
ใหถ้กูตอ้งไดท้นัที โดยไม่ตอ้ง 
ยอ้นกลบัไปท่ีหลกัสูตร 
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6) ตรวจสอบจาํนวนรวมใหถู้กตอ้ง ก่อนจดัทาํแผนการเรียนถดัไป 

5 กาํหนดแผนการเรียน 
หลงัจากจดัทาํแผนการเรียนเสร็จแลว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการนาํแผนการเรียนมาใชก้าํหนดใหก้บัหอ้งท่ี 

ตอ้งการเพ่ือนาํไปจดัตารางสอนต่อไป โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1) จากจอภาพหลกัคลิกท่ีปุ่ม กาํหนด 
2) จะแสดงหนา้จอกาํหนดแผนการเรียน  
โดยเม่ือเลือกปีการศึกษาท่ีตอ้งการ  
(ถา้ไม่แสดงขอ้มูล 
แสดงวา่ยงัจดัทาํชั้นเรียนไม่เรียบร้อย 
 ตอ้งใชร้ะบบขอ้มูลพ้ืนฐานDM53 
จดัการชั้นเรียนใหเ้รียบร้อยก่อน)  
3) เลือกแผนการเรียนท่ีตอ้งการ จนครบทุกหอ้ง 
 

6 กาํหนดวนั คาบ และหมายเหตุ 
สามารถเลือกโดยคลิกท่ีปุ่มบนจอภาพหลกั 
กาํหนดวนั 
กาํหนดช่ือวนัหรือ 
กาํหนดใหเ้ป็นอกัษรยอ่ได ้
 
 
กาํหนดคาบ 
เพื่อกาํหนดเวลาเร่ิมตน้ 
และ เวลาส้ินสุดของแต่ละคาบ 

 
 

กาํหนดหมายเหตุ 
เพื่อแสดงหมายเหตุ ทา้ยตารางสอน 
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7 สร้างตารางสอนเปล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนจดัตารางสอนจะตอ้งสร้างตารางสอนเปล่า เพื่อใชจ้ดัตารางสอนโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1) กาํหนดปีการศึกษา (ถา้ไม่ข้ึนใหเ้ลือก สามารถพิมพเ์ขา้ไปได)้ 
2) เลือกภาคเรียน (ช่วงชั้นท่ี 1-3 ใหเ้ลือก 1-2) 
3) คลิกท่ีปุ่มสร้าง รอสกัครู่จะปรากฏตารางสอนเปล่าดงัรูป 
4) ตารางสอนเปล่า 
 

8 กาํหนดผู้สอน 
ต่อไปจะตอ้งกาํหนดช่ือผูส้อนใหก้บัวชิาท่ีจะจดัตารางสอน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

1) จอภาพหลกัคลิกเลือก ชั้นปีและหอ้งทีตอ้งการ 
2) คลิกท่ีปุ่มจดัผูส้อน 
3) จะไดห้นา้ต่างจดัผูส้อนใหเ้ลือกช่ือผูส้อน 
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9 จัดตารางสอน 

 
 

 
หลกัจากจดัผูส้อนเสร็จแลว้ กส็ามารถจดัตารางสอนไดด้งัน้ี 
1) คลิกท่ีปุ่ม จดั บนจอภาพหลกั 
2) คลิกวนัและภาพทีตอ้งการในตารางชั้นเรียน 
3) จะปรากฏหนา้ต่าง รายวิชาท่ียงัไม่ไดจ้ดัตารางสอน ใหค้ลิกเลือกวิชาท่ีตอ้งการ 
4) คลิกท่ีปุ่มเพ่ิม รายวิชาท่ีเลือกจะปรากฏในตารางชั้นเรียนและตารางสอน ตามวนัและชั้นท่ีตอ้งการ 
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10 การพมิพ์รายงาน 
สามารถสัง่พิมพร์ายงานได ้จากปุ่มบนจอภาพหลกั 
ตารางชั้นเรียน 

 
ตารางสอน 
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