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พี่คะ
ช่วงวันที2่6ม.ค.-9ก.พ.59 
ออนดีมานด์จะเกิดอะไรขึน้

เหรอคะ?



26ม.ค.-8ก.พ. 2559

Time line FAQ ระบบใหม่ OnDemand

9 ก.พ. 2559 

-ระบบใหม่OnDemand ด าเนินการเปลี่ยน ทกุสาขาOD

-OnDemand APP งดการใช้จองเวลา โดยน้องๆ สามารถจองได้ป่าน3ช่องทาง

website

เคร่ืองจองที่สาขา

โทรศัพท์จองปา่นสาขา

-ระบบใหม่ พร้อมใช้งานทุกสาขา OnDemand

-OnDemand APP versionใหม่ น้องๆ อัพเดท-ดาวน์โหลด เพือ่ใช้งานกับระบบใหม่

สาขาวงเวียนใหฌ่ สาขาปิ่นกลา้ เร่ิมใช้ระบบใหม่ 26ม.ค.

สาขากทม.ที่เหลือ ทั้งหมด เร่ิมใช้ระบบใหม่ 02ก.พ.

สาขาODตจว.ทั้งหมด เร่ิมใช้ระบบใหม่ 09ก.พ.*การเปลี่ยนระบบดังกล่าว ไม่รวมถึงสาขาOD ที่เปิดร่วมกับEnconcept

-รูปแบบการช าระเงินแบบใหม่ : เริ่มใช้ตัง้แต9่กุมภาพันธ์2559 เป็นตน้ไป

*นร.ทุกคนที่ต้องการช าระคอร์สเรียน จะต้องท าการขอรหัสช าระเงินเพื่อใช้น าไปช าระเงินที่Counterservice หรือ ธนาคารกรุงไทย

**นร.ทุกคนสามารถขอรหัสช าระเงินได้4ช่องทาง ได้แก่ website / โทรติดต่อที่สาขา / contact center / OnDemand APP

-ระบบการจองเวลารูปแบบเดิม เพิม่เติมฟังก์ชั่น-เพ่ิมความสะดวก 

-เครื่องมือช่วยด้านการเรียนรูปแบบเดิม เพิม่เติมฟังก์ชั่น-เพ่ิมความสะดวก 
*เคร่ืองมือช่วยด้านการเรียน ได้แก่ Online Solution,Clear

Focus

Focus

Focus

Focus



พี่คะ
ช่วงวันที่ 26ม.ค.-9ก.พ.59 
น้องเก่าจะจองเวลาเรียนยังไง?
น้องใหม่จะจองเวลาเรียนยังไง?
แล้วน้องเก่าต้องมาท ารหัสใหม่รึ

เปล่าคะ?



FAQ ระบบใหม่ OnDemandรหัสนักเรียน
น้องเก่า/ใหม่

น้องนร.เก่าทีส่มัครก่อน วันที่ 26มกราคม2559

น้องเก่า
น้องนร.ใหม่ ที่สมัครเรียนช่วงวันที่ 26ม.ค.-8ก.พ.2559 น้องจะได้รับรหัสนร.-รหัสป่าน 2ชดุ ได้แก่ 
ชุดรหัสนร.8หลกั และ ชุดรหัสนร.10หลัก ส าหรับใช้ในการจองเวลาเรียน-เข้าเรียนซึ่งตั้งแต่วนัที่9
กุมภาพันธ์2559 จะใช้ชุดรหสันร.10หลัก เพียงชุดเดียวและยกเลิกการใช้ชุดรหสันร.8หลกั

น้องใหม่

26ม.ค.เป็นต้นไป

12มกรา

26ม.ค. 1ก.พ. 2ก.พ.เป็นต้นไป

น้องใหม่ที่จะจองเรียนที่สาขาวงเวียนใหฌ่ สาขาปิ่นเกล้า
ใช้รหัสนร.10หลกั เขา้เรียนระบบใหม่26ม.ค.เป็นต้นไป

น้องใหม่ที่จะจองเรียนที่สาขากทม.ที่เหลือใช้
รหัสนร.8หลกัเข้าเรียนระบบเดิม 26ม.ค.-1ก.พ.

น้องใหม่ที่จะจองเรียนที่สาขากทม.ที่เหลือใช้
รหัสนร.10หลกัเขา้เรียนระบบใหม่2ก.พ.ป็นต้นไป

ทุกสาขากทม.-ตจว.ทั้งหมด

สาขาวงเวียนใหฌ่ สาขาปิ่นกล้า

สาขากทม.ทีเ่หลือทั้งหมด

26ม.ค. 9ก.พ. เป็นต้นไป

สาขาODตจว.ทั้งหมด

น้องเกา่ใช้รหสันร.เดิม8หลกั เขา้เรียนได้ทั้งระบบเดิม-
ระบบใหม่ โดยไม่ต้องท าการขอรหัสใหม่ใดๆทั้งสิ้น

น้องใหม่ที่จะจองเรียนที่สาขาODตจว.ทั้งหมดใช้
รหัสนร.8หลกัเข้าเรียนระบบเดิม 26ม.ค.-8ก.พ.

น้องใหม่ที่จะจองเรียนสาขาOD
ตจว.ทั้งหมดใช้รหัสนร.10หลกั
เข้าเรียนระบบใหม่ 9ก.พ.

8ก.พ.

สามารถใช้รหัสนร.(8หลัก)-รหัสป่าน
เดิมในการจองเวลาเรียน-เข้าเรียน ได้
โดยที่ไม่ต้องขอรหัสใหม่ใดๆทั้งสิ้น  



พี่คะ
จ่ายเงินรูปแบบใหม่มันเป็น

ยังไงเหรอคะ?



9ก.พ.59
เริ่มช าระเงินรูปแบบใหม่ค่ะ



FAQ ระบบใหม่ OnDemandการช าระเงิน
รูปแบบใหม่

น้องๆ น ารหัสนร.และรหสัคอร์ส ที่ต้องการสมัคร ไปช าระเงินเพื่อสมัครเรียน 

การช าระเงนิรูปแบบเดมิ
น้องๆ น ารหัสช าระเงิน เพียงรหสัเดียว ไปช าระเงินเพื่อสมัครเรียน 

การช าระเงนิรูปแบบใหม่

ได้ทีw่ebsite 
หรือ ที่สาขา

ออกรหัสช าระเงิน
เลือกคอร์สที่ต้องการสมัคร
เลือกสาขาที่ต้องการรับหนังสือเรียน

ออกรหสัช าระเงินได้4ช่องทาง
1.Website
2.ติดต่อที่สาขา
3.Contact center
4.OnDemand APP

น ารหัสช าระเงินไปช าระเงิน
ช าระได้ที่counterservice หรือ 
ธนาคารกรุงไทย โดยรหัสช าระ
เงินมีอายุอยู่ได3้วันหากหมดอายุ
ต้องติดต่อพ่ีสาขา

ช าระเงินเสร็จส้ิน

น าใบช าระเงินติดต่อรับหนังสือ
เรียนและออกใบเสร็จตามที่หน้า
เคาน์เตอร์สาขาที่ระบุ

น้องเก่า

น้องใหม่

ออกรหัสนร. 

ที่ยังไม่มีรหัสนร.

ที่มีรหัสนร.แล้ว

9ก.พ.59

กรณีน าใบช าระเงินมาย่ืนสาขา ภายในวันที่ช าระเงิน
น้องสามารถจองเวลาเรียน และ เข้าเรียน หลังจากลงทะเบียนกบัพี่ที่สาขาเสร็จสิ้น 30 นาที

กรณีน าใบช าระเงินมาย่ืนสาขา ภายหลังจากวันที่ช าระเงิน1วันขึ้นไป
น้องๆสามารถจองเวลาเรียนจากทีบ่้านได้ทันที ภายหลงัจากวนัที่ช าระเงิน1วันขึ้นไป
และมารับหนังสือเรียน-ใบเสร็จตามวันเวลาที่จองได้เลย

หากช าระไม่ถูกต้อง จะยังไม่สามารถจองได้ ให้ท าการติดต่อพ่ีสาขา 
(เช่นจ่ายจ านวนเงินปิด หรือ ใส่เลขรหัสช าระเงินปิด)

26ม.ค.-8ก.พ.59
ใช้การช าระเงินรูปแบบเดิม

ด้วยรหัสนร.8หลัก

*หมายเหตุ การช าระเงินรูปแบบใหม่ จะต้องใช้ฟอร์มแบบใหม่เท่านั้น 
โดยขอได้ที่สาขา/ดาวน์โหลดจากwebsite/โบรชัวร์ใหม่ ฉบับที่1/59

เริ่มช าระเงินรูปแบบใหม่



FAQ ระบบใหม่ OnDemandการช าระเงิน
รูปแบบใหม่

3.ป่าน Contact Center

ขอรหัสช าระเงินปา่น4ช่องทาง

2.ป่าน ตดิต่อสาขา1.ป่าน website

4.ป่าน OnDemand APP
(ใช้งานได้วันที่26มกรา เป็นต้นไป)



พี่คะ
การจองเวลาเรียนระบบใหม่
แตกต่างจากเดิมรึเปล่าคะ



FAQ ระบบใหม่ OnDemandจองเวลาเรียน
รูปแบบเดิม
เพิ่มความ

สะดวกย่ิงขึ้น

รูปแบบการจองเวลาเรียน รปูแบบเดมิ

1.สามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่ต้องเช็คขื่อก่อนเข้าเรียน รวดเร็วทันใจ

2.เข้าเรียน น้องๆจะเห็นทกุคอร์สที่น้องสมัครเรียน สามารถเลือกเรียนได้ตามใจชอบ
หมดปัฌหาจองปิดคอร์ส

3.จองเวลาเสร็จ ระบบจะยังไมต่ัดชม.ทันที จนกว่าจะถึงเวลาที่จอง เพื่อให้น้องๆ เห็น
จ านวนชม.เรียนคงเหลือที่ถูกตอ้ง
ตัวอย่าง ->น้องA มีคอร์ส 1101 ฟิสิกส์กลศาสตร์ม.ต้น1 จ านวน10ชม. เมื่อน้องAน าไปจองเวลาเรียน
13.00-14.00น. ของวันพรุ่งนี้ หลังจากที่จองเสร็จเรียบร้อย ระบบจะยังคงเหลือเวลาในคอร์ส10ชม. 
โดยที่ระบบจะยังไม่ตัดชม.จนกว่าจะมีการใช้งานวันพรุ่งนี้ –ขาดเรียน-ยกเลิกการจอง

4.ตัดชม.การเรียนแบบใหม่ : ตัดตามคอร์สที่น้องเรียนและเปิดใช้งานวิดีโอจริง แตห่าก
น้องขาดเรียนระบบจะตัดตามคอร์สที่น้องจองไว้
ตัวอย่างที่1 ->น้องAจองคอร์ส 1101 ฟิสิกส์กลศาสตร์ม.ต้น1 2ชม.
น้องเข้าเรียนจริง น้องกดเรียนและดูไฟล์วิดีโอ 1101 30นาที และ 1102 ฟิสิกส์กลศาสตร์ม.ต้น2 1ชม. 30
นาที ระบบก็จะท าการตัดชม.เรียน 1101และ1102 ตามที่น้องใช้งานจริง 1101 30นาทีและ1102 1.30ชม.

ตัวอย่างที่2-> น้องAจองคอร์ส 1101 ฟิสิกส์กลศาสตร์ม.ต้น1 2ชม. แล้วไม่มาเรียน
ระบบจะท าการตัดชม.เรียน 1101 2ชม.ตามที่น้องใช้จอง

5.จ านวนที่น่ังในตารางจอง จะแสดงปลเป็น% ไม่ใช่จ านวนทีน่ั่งจริงที่คงเหลือ เพื่อ

แสดงให้น้องๆเห็นแนวโน้มของจ านวนที่น่ัง ว่าใกล้เต็ม หรือยังไม่ใกล้เต็ม

NEW เพิ่มเตมิความเจ๋ง เพิม่ความสะดวกยิ่งขึ้น

ออนดีมานด์ ดังใจ



พี่คะ
แล้วOnline Solution,Clear 
จะยังใช้ได้อยู่รึปล่าคะ?



FAQ ระบบใหม่ OnDemandเครื่องมือช่วย
รูปแบบเดิม
เพิ่มความ

สะดวกย่ิงขึ้น

Online Solution และ Clear ใช้
งานยังใช้งานได้ในระบบเดิม

26ม.ค.-8ก.พ.59 9 ก.พ.2559
Online Solution และ Clear เริ่มใช้
งานในระบบOnDemandใหม่เต็มตวั

Clear
เพิ่มฟังก์ชั่น : กรณีดูไฟล์วิดีโอแล้วเกิดข้อสงสัย เพียงแค่น้องกดเขา้Clear
ระบบจะท าการหยุดวิดีโอ เพือ่แคปภาพวิดีโอและระบุชื่อไฟล์+นาท+ีวินาที
ส่งค าถามถึงทีมวชิาการได้ทันที สะดวกน้องมากย่ิงขึ้น

เพิ่มฟังก์ชั่น : ค าตอบที่สง่มา หากน้องๆยังมีขอ้สงสัยเพิ่มเตมิ สามารถ
เลือกค าสั่งไม่clear เพื่อถามเพิม่เติมในข้อเดิมได้ ไม่ต้องส่งค าถามใหม่



FAQ ระบบใหม่ OnDemandเครื่องมือช่วย
รูปแบบเดิม
เพิ่มความ

สะดวกย่ิงขึ้น

9 ก.พ.59 นี้ 
Online Solution และ Clear ในระบบใหม่



ค าถามในClear

น้องสามารถเข้าไปดูclearระบบเดิม 
ที่ http://clear.ondemand.in.th ได้

เลยค่ะ

ที่ถามก่อน8ก.พ.59

http://clear.ondemand.in.th/

