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วิธีล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

หมายเลข 1. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
หมายเลข 2. เลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพ่ือยืนยันตัวตน 
หมายเลข 3. เลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
หมายเลข 4. เลือกที่ติดต่อหากต้องการดูช่องทางการติดต่อ
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ส่วนประกอบของโปรแกรม 

ในหน้าแรกที่เข้ามาจะพบหน้าหลักและสามารถเลือกเข้าห้องเรียนได้จากหน้านี้ 

 

 

 

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 

 เมื่อเลือกออกจากระบบแล้วระบบจะแจ้งเตือนบนหนา้จอ เพื่อยืนยันท่ีจะออกจากระบบ 

 

 

 

 

2. แถบเมนูหลัก 
แถบเมนูหลักจะปรากฏอยู่ในทุกๆ หนา้ ซึ่งสามารถเลือกท่ีวงกลมด้านล่างสุดเพื่อย่อหรือขยายได้ 
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ภาพรวม 

ผูใ้ช้งานจะสามารถแก้ไขข้อมูลรายวิชาได้ท้ังหมดในหน้านี้ โดยเลือกท่ีปุ่มแก้ไขด้านล่าง 
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 เมื่อเลือกแล้วจะพบหน้าต่างด้านล่างนี้กรอกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน จากนั้นกดบันทึก 
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รายช่ือ 

ผู้ใช้งานจะสามารถส่งออกรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์เป็นไฟล์ csv pdf และสามารถเพิ่มนักศึกษาและ

อาจารย์ได้ท่ีหน้านี ้

นักศึกษา 

 หากผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดรายชื่อเป็นไฟล์ csv ให้เลือกท่ีปุ่ม  แต่หากต้องการ

เป็นไฟล์ pdf ให้เลือกท่ีปุ่ม   
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และในการเพิ่มนักศึกษาเข้าชัน้เรียนให้เลือกท่ีปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป 

 

โดยทำการกรอกรหัสนักศึกษา หรือชื่อ-นามสกลุเพื่อค้นหาก็ได้ จากนั้นเลือกบันทึก
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อาจารย์ 

 หากผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดรายชื่อเป็นไฟล์ csv ให้เลือกท่ีปุ่ม  แต่หากต้องการ

เป็นไฟล์ pdf ให้เลือกท่ีปุ่ม   
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และในการเพิ่มอาจารย์เข้าชัน้เรียนให้เลือกท่ีปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป 

 

โดยทำการกรอกรหัสอาจารย์ หรือชื่อ-นามสกลุเพื่อค้นหาก็ได้ จากนัน้เลือกบันทึ
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ระบบเช็คช่ือ 

ผู้ใช้งานจะสามารถเช็คชื่อเข้าออกได้ท่ีหน้านี้ และยังสามารถแสดงรายงานการเช็คชื่อของนักศึกษาได้อีก

ด้วย 

เช็คช่ือ 

ผู้ใช้งานจะต้องสร้างการเช็คชื่อเอง โดยค่าเร่ิมต้นท่ีกำหนดให้คือ มีเวลาเช็คชื่อ 15 นาที และหมดเวลาเช็ค

ชื่อตามเวลาหมดคาบเรียน ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความต้องการ จากนั้นให้เลือกปุ่มเช็คชือ่ 
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 หรือถ้าหากผู้ใช้ต้องการจะกำหนดเวลาใหม่ด้วยตนเองให้เลือกท่ีค่าเร่ิมต้น หนึ่งคร้ัง 

ระบบจะเปลี่ยนเป็นแบบกำหนดเอง เมื่อกำหนดเวลาเสร็จเรียบร้อยให้เลือกท่ีปุ่มเช็คชื่อ 
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เมื่อสร้างการเช็คชื่อสำเร็จระบบจะเปลี่ยนเป็นเช็คชื่อออกโดยอัตโนมัติ และจะพบกับข้อมูลการเช็คชื่อท่ี

พึ่งสร้างด้านล่าง 
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เมื่อต้องการแสดงคิวอาร์โค้ดให้เลือกท่ีปุ่มคิวอาร์โค้ด  ระบบจะแสดงคิวอาร์โค้ด ชื่อวิชา กลุ่มเรียน 

และเวลาถอยหลังหมดอายุในหนา้ต่างใหม่โดยอัตโนมติั 

 

 หากต้องการลบการเช็คชื่อให้เลือกท่ีปุ่ม  ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป หากต้องการลบให้เลือกท่ียืนยัน 
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รายงานการเช็คช่ือ 

ผู้ใช้งานจะพบกับข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยจะแสดงคร้ังท่ีเข้าเรียนตามคร้ังท่ีเช็คชื่อ ซึ่งผู้ใช้

สามารถแก้ไขข้อมูลการเข้าห้องเรียนของนักศึกษา อัตราส่วนคะแนน และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ csv pdf ได้ใน

หน้านี ้

 

 ในการแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้งานเลือกในช่องคร้ังท่ีต้องการแก้ไข เช่น ต้องการแก้ไขข้อมูลการเข้าเรียนของ

นายทดสอบ ใจเรียน ในคร้ังท่ี 2 จากขาดเป็นสายให้แก้จากเลข 0 เป็นเลข 2 คะแนนก็จะถูกแก้ไขอัตโนมัติ 
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ในส่วนของ อัตราการแก้ไขคะแนนนั้น ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขอัตราการให้คะแนนของการเช็คชื่อได้ โดย

จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของคะแนนแล้วระบบจะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ 

 

หากต้องการดาวน์โหลดรายงานการเช็คชื่อให้เลือกปุ่มท่ีต้องการเป็นไฟลน์ั้น ๆ  โดยแบ่งข้อมูลเป็นสอง

ประเภท คือ รายงานการเช็คชื่อและรายงานคะแนนเช็คชื่อ ได้ท้ัง CSV และ PDF 
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ไฟล์ 

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มแฟ้มข้อมูลสำหรับไฟล์เอกสารออนไลน์ได้ท่ีหน้านี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาใช้งาน หาก

แถบด้านซ้ายเป็นแถบสีน้ำเงินหมายถึงสร้างเอกสารภายในแฟ้มข้อมูลแล้ว ส่วนถ้าเป็นแถบสีแดงหมายถึงยังไม่

สร้างเอกสารภายในแฟ้มข้อมูล 

 

 ในการเพิ่มแฟ้มข้อมูลนั้น ทำได้โดยการเลือกท่ีปุ่ม  จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง

สำหรับต้ังชื่อแฟ้มข้อมูล 
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ในการแก้ไขแฟ้มข้อมูลหรือลบนั้นผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปท่ีแฟ้มข้อมูลนั้นๆ โดยการเลือกท่ีแฟ้มข้อมูลท่ี

ต้องการจะปรากฎหนา้หลักในส่วนของแฟ้มข้อมูล 

 

 

โดยผู้ใช้งานจะสามารถดูไฟล์เอกสารออนไลนภ์ายในแฟ้มข้อมูลได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ

ภายในเอกสารได้
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เอกสาร 

ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดเอกสารหรือสื่อการเรียนการสอนได้ท่ีหน้านี้ และสามารถเลือกสถานะการเข้าถึง

ของนักศึกษาได้ 

 

 ในการอัปโหลดเอกสารให้คลิปท่ีปุ่ม  จะปรากฏดังรูป 
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 หากต้องการแก้ไขไฟล์เอกสารให้เลือกท่ีปุ่มดินสอสีเหลือง  จากนัน้เลือกบันทึก 

 

หากต้องการลบไฟล์เอกสารให้เลือกท่ีปุ่มถังขยะสีแดง  และเลือกใช ่
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แบบฝึกหัด 

ผู้ใช้งานจะพบกับชุดแบบฝึกหัดท่ีหน้านี้ และยังสามารถสร้างชุดแบบฝึกหัดเองได้อีกด้วย 

 

 ในการสร้างชุดแบบฝึกหัดให้เลือกท่ีปุ่ม  กรอกชื่อแบบฝึกหัดและเลือกเพิ่ม 
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 หากต้องการแก้ไขแบบฝึกหัดให้เลือกเข้าไปในชุดแบบฝึกหัดท่ีต้องการ จะปรากฎหน้าหลักในส่วนของ

แบบฝึกหัด 

 

 

 ผู้ใช้สามารถนำเข้าแบบฝึกหัดเป็นไฟล์ csv โดยคลิปท่ีปุ่ม  หลังจากเลือกไฟล์เสร็จ ให้

เลือกยืนยัน
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 หากต้องการแก้ไขข้อมูลชุดแบบฝึกหัดให้เลือกปุ่มแก้ไข  

 

หากต้องการลบข้อมูลชุดแบบฝึกหัดให้เลือกปุ่มแก้ไข   
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หากต้องการเพิ่มแบบฝึกหัดให้คลิปท่ีปุ่ม เพิ่มโจทย์แบบฝึกหัด 

 

 

 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้เลือกบันทึก
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 หากต้องการแก้ไขแบบฝึกหัดให้เลือกท่ีปุ่มดินสอสีเหลือง 

 

 หากต้องการลบแบบฝึกหัดให้เลือกท่ีปุ่มถังขยะสีแดง 
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คะแนน 

ผู้ใช้งานจะสามารถดูรายงานสรุปผลคะแนน และรายงานคะแนนได้ท่ีหน้านี ้

สรุปผลคะแนน 
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 หากต้องการแก้ไขสัดส่วนคะแนนให้เลือกท่ีปุ่มแก้ไข 

 

รายงานคะแนน 
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หากต้องการดาวน์โหลดรายงานคะแนนเป็นไฟล์ csv ให้เลือกท่ีปุ่ม  แต่หากต้องการ

เป็นไฟล์ pdf ให้เลือกท่ีปุ่ม  

แชท 

ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ท้ังแบบกลุ่มและแบบเด่ียวได้ท่ีหน้านี ้
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วิธีนำเข้าข้อมูลแบบไฟล ์CSV 

รายช่ือนักศึกษา 

ผู้ใช้งานจะต้องสร้างไฟล์ CSV จาก Microsoft Excel โดยแบ่งคอลัมน์เป็นรหัสนักศึกษา 11 หลัก 

 
 

จากนัน้ให้เลือก File -> Save As.. และเลือก File Format: CSV UTF-8 (.csv) เมื่อได้ไฟล์แล้วให้เลือก 

นำเข้า(.csv) ในหน้ารายชื่อ -> นักศึกษา เลือกยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้น 

แบบฝึกหัด 

ผู้ใช้งานจะต้องสร้างไฟล์ CSV จาก Microsoft Excel โดยแบ่งคอลัมน์เป็นโจทย์ คำตอบท่ีถูก คำตอบท่ีผิด 

คำตอบท่ีผิด และคำตอบท่ีผิด 

 

จากนัน้ให้เลือก File -> Save As.. และเลือก File Format: CSV UTF-8 (.csv) เมื่อได้ไฟล์แล้วให้เลือก 

นำเข้า(.csv) ภายในชุดแบบฝึกหัดท่ีต้องการ เลือกยืนยันเป็นอันเสร็จสิน้ 


