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วิธีล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

หมายเลข 1. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
หมายเลข 2. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพ่ือยืนยันตัวตน 
หมายเลข 3. คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
หมายเลข 4. คลิกที่ติดต่อหากต้องการดูช่องทางการติดต่อ 
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ส่วนประกอบของโปรแกรม 

 

 

หมายเลข 1. แถบเมนูแสดงชื่อผู้ใช้ 
หมายเลข 2. แถบเมนูหลัก 
หมายเลข 3. ส่วนแสดงผลข้อมูล 
หมายเลข 4. ช่องทางการติดต่อ
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1. แถบเมนูแสดงช่ือผู้ใช้ 
 

 

โปรไฟล์ 

ผู้ใช้สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ที่หน้าโปรไฟล์ โดยกำหนดรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่และยืนยัน

รหัสผ่านอีกครั้ง ซึ่งรหัสจะใส่ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ ตัวเลข ตัวอักษรพิเศษและจะต้องมีมากกว่า 7 ตัว 
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ออกจากระบบ 

 เมื่อคลิกออกจากระบบแล้วระบบจะแจ้งเตือนบนหนา้จอ เพื่อยืนยันท่ีจะออกจากระบบ 

 

 

 

 

2. แถบเมนูหลัก 
แถบเมนูหลักจะปรากฏอยู่ในทุกๆ หนา้ ซึ่งสามารถคลิกท่ีวงกลมด้านลา่งสุดเพื่อย่อหรือขยายแถบเมนู

หลักได้ 
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ภาพรวม 

ในหน้าภาพรวมนี้จะแสดงข้อมูลในระบบ ว่ามีอาจารย์ นักศึกษาผู้ใช้งานท้ังหมด และรายวิชาอยู่เท่าใด 

ผู้ดูแลระบบ 
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วิธีค้นหาผู้ดูแลระบบ 

ค้นหาได้โดยการระบุคำค้นในช่องค้นหา 

 

วิธีเพ่ิมผู้ดูแลระบบ 

เพ่ิมผู้ดูแลระบบโดยคลิกที่ปุ่ม + เพ่ิมผู้ดูแลระบบ 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพ่ิมผู้ดูแลระบบใหม่ 
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ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

หรือข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 

หากผู้ใช้งานระบุขอ้มูลครบถ้วนและถูกตอ้งแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป รวมทั้งผู้ใช้งาน

จะเห็นผู้ดูแลระบบคนใหม่ปรากฎอยู ่
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วิธีลบผู้ดูแลระบบ 

คลิกที่ปุ่มถังขยะ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการลบและระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 หากต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าวให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน แล้วระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าลบ

ข้อมูลสำเร็จดังรูป 

 

วิธีแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

คลิกที่ปุ่มดินสอ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
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เม่ือแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก ระบบแสดงข้อความยืนยันว่าแก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

 

อาจารย ์
 



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 12 

 

วิธีค้นหาอาจารย์ 

ค้นหาได้โดยการระบุคำค้นในช่องค้นหา 

 

 

วิธีเพ่ิมอาจารย์แบบไฟล์ csv 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม  จะมีสองฟังก์ชันให้เลือก แบบฟอร์มสำหรับการกรอก

ข้อมูลลงไฟล์ CSV และนำเขา้ไฟล์ .csv 

 

เมื่อเลือกนำเข้า (.csv) ให้เลือกไฟล์แล้วกดยืนยัน หากเพ่ิมสำเร็จจะปรากฎดังรูป 
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วิธีเพ่ิมอาจารย์แบบธรรมดา 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม + เพ่ิมอาจารย์รายบุคคล จะปรากฎดังรูป 

 

ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

หรือข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 

หากผู้ใช้งานระบุขอ้มูลครบถ้วนและถูกตอ้งแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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วิธีลบอาจารย์ 

คลิกที่ปุ่มถังขยะ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการลบและระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
 

 

หากต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าวให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน แล้วระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าลบ

ข้อมูลสำเร็จดังรูป 

 

วิธีแก้ไขข้อมูลอาจารย์ 

คลิกที่ปุ่มดินสอ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
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เม่ือแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก ระบบแสดงข้อความยืนยันว่าแก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

 

นักศึกษา 
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วิธีค้นหานักศึกษา 

ค้นหาได้โดยการระบุคำค้นในช่องค้นหา 

 

วิธีเพ่ิมนักศึกษาแบบไฟล์ csv 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม  จะมีสองฟังก์ชันให้เลือก แบบฟอร์มสำหรับการกรอก

ข้อมูลลงไฟล์ CSV และนำเขา้ไฟล์ .csv 

 

เมื่อเลือกนำเข้า (.csv) ให้เลือกไฟล์แล้วกดยืนยัน หากเพ่ิมสำเร็จจะปรากฏดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 17 

 

 

 

วิธีเพ่ิมนักศึกษาแบบธรรมดา 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม + เพ่ิมนักศึกษา จะปรากฎดังรูป 

 

ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

หรือข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 

หากผู้ใช้งานระบุขอ้มูลครบถ้วนและถูกตอ้งแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 18 

 

วิธีลบนักศึกษา 

คลิกที่ปุ่มถังขยะ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการลบและระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
 

 

หากต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าวให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน แล้วระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าลบ

ข้อมูลสำเร็จดังรูป 

 

วิธีแก้ไขข้อมูลนักศึกษา 

คลิกที่ปุ่มดินสอ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
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เม่ือแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก ระบบแสดงข้อความยืนยันว่าแก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

 

รายวิชา 
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วิธีค้นหารายวิชา 

ค้นหาได้โดยการระบุคำค้นในช่องค้นหา 
 

 

 

วิธีเพ่ิมรายวิชาแบบไฟล์ csv 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม  จะมีสองฟังก์ชันให้เลือก แบบฟอร์มสำหรับการกรอก

ข้อมูลลงไฟล์ CSV และนำเขา้ไฟล์ .csv 
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เมื่อเลือกนำเข้า (.csv) ให้เลือกไฟล์แล้วกดยืนยัน หากเพ่ิมสำเร็จจะปรากฏดังรูป 

 

วิธีเพ่ิมรายวิชาแบบธรรมดา 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม + เพ่ิมรายวิชา จะปรากฎดังรูป 

 

ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

หรือข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 

หากผู้ใช้งานระบุขอ้มูลครบถ้วนและถูกตอ้งแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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วิธีลบรายวิชา 

คลิกที่ปุ่มถังขยะ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการลบและระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
 

 

หากต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าวให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน แล้วระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าลบ

ข้อมูลสำเร็จดังรูป 

 
 

วิธีแก้ไขข้อมูลรายวิชา 

คลิกที่ปุ่มดินสอ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
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เม่ือแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก ระบบแสดงข้อความยืนยันว่าแก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

 

 

คอร์ส 
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วิธีค้นหาคอร์ส 

ค้นหาได้โดยการระบุคำค้นในช่องค้นหา 
 

 

 

วิธีเพ่ิมคอร์สแบบไฟล์ csv 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม  จะมีสองฟังก์ชันให้เลือก แบบฟอร์มสำหรับการกรอก

ข้อมูลลงไฟล์ CSV และนำเขา้ไฟล์ .csv 

 

เมื่อเลือกนำเข้า (.csv) ให้เลือกไฟล์แล้วกดยืนยัน หากเพ่ิมสำเร็จจะปรากฏดังรูป 
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วิธีเพ่ิมคอร์สแบบธรรมดา 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม + เพ่ิมคอร์ส จะปรากฎดังรูป 

 

ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

หรือข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 

หากผู้ใช้งานระบุขอ้มูลครบถ้วนและถูกตอ้งแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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วิธีลบคอร์ส 

คลิกที่ปุ่มถังขยะ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการลบและระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
 

 

หากต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าวให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน แล้วระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าลบ

ข้อมูลสำเร็จดังรูป 

 
 

วิธีแก้ไขข้อมูลคอร์ส 

คลิกที่ปุ่มดินสอ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
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SmartClass Room 27 

 

 

 

เม่ือแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก ระบบแสดงข้อความยืนยันว่าแก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

 

 

ลงทะเบียนอาจารย ์



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 28 

 

วิธีค้นหาข้อมูลลงทะเบียนอาจารย์ 

ค้นหาได้โดยการระบุคำค้นในช่องค้นหา 

 

 

วิธีเพ่ิมข้อมูลลงทะเบียนอาจารย์แบบไฟล์ csv 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม  จะมีสองฟังก์ชันให้เลือก แบบฟอร์มสำหรับการกรอก

ข้อมูลลงไฟล์ CSV และนำเขา้ไฟล์ .csv 

 

เมื่อเลือกนำเข้า (.csv) ให้เลือกไฟล์แล้วกดยืนยัน หากเพ่ิมสำเร็จจะปรากฏดังรูป 

 



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 29 

 

 

 

วิธีเพ่ิมข้อมูลลงทะเบียนอาจารย์ 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม + เพ่ิมข้อมูลลงทะเบียนอาจารย์ จะปรากฎดังรูป 

 

ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

หรือข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 

หากผู้ใช้งานระบุขอ้มูลครบถ้วนและถูกตอ้งแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 30 

 

 

 

 

วิธีลบข้อมูลลงทะเบียนอาจารย์ 

คลิกที่ปุ่มถังขยะ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการลบและระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
 

 

หากต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าวให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน แล้วระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าลบ

ข้อมูลสำเร็จดังรูป 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 31 

 

ลงทะเบียนนักศึกษา 

 

วิธีค้นหาข้อมูลลงทะเบียนนักศึกษา 

ค้นหาได้โดยการระบุคำค้นในช่องค้นหา 



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 32 

วิธีเพ่ิมข้อมูลลงทะเบียนนักศึกษาแบบไฟล์ csv 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม  จะมีสองฟังก์ชันให้เลือก แบบฟอร์มสำหรับการกรอก

ข้อมูลลงไฟล์ CSV และนำเขา้ไฟล์ .csv 

 

เมื่อเลือกนำเข้า (.csv) ให้เลือกไฟล์แล้วกดยืนยัน หากเพ่ิมสำเร็จจะปรากฏดังรูป 

 

วิธีเพ่ิมข้อมูลลงทะเบียนนักศึกษา 

 เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุ่ม + เพ่ิมข้อมูลลงทะเบียนนักศึกษา จะปรากฎดังรูป 

 

ผู้ใช้งานระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึก กรณีที่ผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน

หรือข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบ SmartClass Room (สำหรบัผู้ดูแลระบบ) 
 

SmartClass Room 33 

 

 

หากผู้ใช้งานระบุขอ้มูลครบถ้วนและถูกตอ้งแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

วิธีลบข้อมูลลงทะเบียนนักศึกษา 

คลิกที่ปุ่มถังขยะ  ด้านหลังชื่อที่ต้องการลบและระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
 

 

หากต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าวให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน แล้วระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าลบ

ข้อมูลสำเร็จดังรูป 

 


