
 

 

 

คู่มือระบบบนัทึกการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตการใช้งานระบบ 

ฟังก์ชั�นการใช้งานสําหรับอาจารย์ผู้สอน 

1) ทาํการกาํหนดนกัศึกษา ที�ตอ้งการใหเ้ป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลการเรียนการสอน ซึ� งสามารถเลือกไดไ้ม่

จาํกดัจาํนวนคน 

2) ตรวจสอบขอ้มูลแบบบนัทึกการเรียนการสอน สามารถตรวจสอบขอ้มูลการบนัทึกจากนกัศึกษาได้

ในแต่ละสัปดาห์ 

3) ดูผลสรุปขอ้มูลการสอนในแต่ละเทอมได ้

 ฟังก์ชั�นการใช้งานสําหรับนักศึกษา 

1) รับขอ้ความการใหสิ้ทธิ� เป็นผูบ้นัทึกการเรียนการสอน โดยอาจารยผ์ูส้อน 

2) บนัทึกขอ้มูลการเรียนการสอน 



คู่มอืการใช้งานสําหรับอาจารย์ผู้สอน 

คําอธิบายรายการเมนู 

หนา้จอล็อคอิน เป็นหนา้แรกในการเขา้สู่ระบบ ทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีผูใ้ชง้าน เพื�อระบุ

ตวัตนของผูใ้ชว้า่เป็นอาจารยผ์ูส้อน หรือ นกัศึกษา 

 

รูป 1 หนา้จอลอ็คอิน 



1. หนา้หลกั เป็นหนา้ที�ทาํการแสดงขอ้มูลรายวชิาทั�งหมดที�อาจารยเ์ป็นผูส้อน และสามารถ

กาํหนดสิทธิ� ใหน้กัศึกษา ไดเ้ขา้ไปทาํการบนัทึกการเรียนการสอนในแต่ละคาบได ้

 

รูป 2 หนา้หลกั 

2. ตรวจสอบแบบบนัทึกการสอน คือส่วนในการตรวจสอบขอ้มูลแบบบนัทึกการเรียนการสอน ที�

นกัศึกเป็นผูบ้นัทึกไว ้ซึ� งสามารถดูขอ้มูลในแต่ละสัปดาห์วา่ นกัศึกษาทาํการบนัทึกแลว้หรือไม ่

 

รูป 3 หนา้ตรวจสอบแบบบนัทึกการสอน 



3. สรุปการเขา้สอน เป็นหนา้ที�ทาํการแสดงขอ้มูลของวชิาที�สอนทั�งหมด โดยในแต่ละวชิาจะ

แสดงขอ้มูลจาํนวนคาบที�เขา้สอนและไม่เขา้สอน 

 

รูป 4 หนา้สรุปการเขา้สอน 

 

4. ออกจากระบบ ทาํการออกจากระบบเพื�อความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ� งปุ่มจะอยูมุ่มขวาบนของ

หนา้จอ 

 

รูป 5 ออกจากระบบ 

 



ขั�นตอนการเข้าสู่ระบบบันทึกการสอน 

1. เขา้สู่ระบบบนัทึกการสอนไดจ้าก http://eduservice.yru.ac.th/e-class โดยกรอกลงไปในช่อง

เวบ็แอดเดรสของโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 

 

รูป 6 ตวัอยา่งการกรอกเวบ็แอดเดรสบนโปรแกรม Google Chorme 

2. กรอกชื�อบญัชีและรหสัผา่นผูใ้ชง้านเพื�อเขา้สู่ระบบ โดยบญัชีเดียวกบัระบบพิสูจน์ตวัตน 

 

รูป 7 ตวัอยา่งการกรอกชื�อบญัชีและรหสัผูใ้ชง้าน 

http://eduservice.yru.ac.th/e-class


3. ระบบจะเขา้มาสู่หนา้แรกและจะแสดงตารางขอ้มูลรายวชิาทั�งหมดที�อาจารยเ์ป็นผูส้อน ในแต่

ละวชิาสามารถกาํหนดสิทธิ� ใหน้กัศึกษาที�เรียนวชิาดงักล่าว ไดเ้ขา้ใชง้านระบบบนัทึกการเรียน

การสอน ซึ� งนกัศึกษาจะเป็นผูต้รวจสอบการเขา้สอนของอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละคาบได ้

 

รูป 8 เขา้สู่หนา้จอหนา้หลกั 

 



ขั�นตอนการกาํหนดนักศึกษาให้เป็นผู้บันทกึการเรียนการสอน 

1. เลือกปุ่มเมนูหนา้หลกัในแถบเมนูดา้นซา้ยมือ 

 

รูป 9 เลือกเมนูหนา้หลกั 

 

2. จากตาราง เลือกกดปุ่มกาํหนดหลงัรายการวชิาที�ตอ้งการ 

 

รูป 10 เลือกกาํหนดนกัศึกษา 



3. ในช่อง เลือกรหสันกัศึกษาที�ตอ้งการ... ทาํการเลือกนกัศึกษาคนใดก็ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน 

 

รูป 11 เลือกนกัศึกษาที�ตอ้งการ 

4. เมื�อเลือกเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท้าํการกดปุ่ม บนัทึกขอ้มูล แลว้รอระบบประมวลผลสักครู่และ

ระบบทาํการรีเฟรช จะเห็นขอ้มูลนกัศึกษาที�เพิ�มมาล่าสุด 

 

รูป 12 กดบนัทึกขอ้มูลเพื�อเลือกนกัศึกษาที�ตอ้งการ 



5. เมื�อตอ้งถอนนกัศึกษาคนใด สามารถกดปุ่มลบหลงัรายชื�อของแต่ละคนได ้

 

รูป 13 กดปุ่มลบเพื�อถอนนกัศึกษาที�กาํหนด 

 



ขั�นตอนการตรวจสอบแบบบันทกึการสอน 

1. เลือกปุ่มเมนูตรวจสอบแบบบนัทึกการสอน ในแถบเมนูดา้นซา้ยมือ ระบบจะเปลี�ยนไปยงัหนา้

แบบบนัทึกการสอน 

 

 

รูป 14 เลือกเมนูบนัทึกการเรียน 

2. ใหท้าํการเลือกรายวชิาที�ตอ้งการ ในช่องเลือกรายวชิา 

 

รูป 15 เลือกรายวชิาที�ตอ้งการ 



3. เมื�อเลือกรายวชิาที�ตอ้งการแลว้ จะมีตารางแสดงรายละเอียดการเรียนการสอนขึ�นมา โดยมี

เนื�อหาที�สอน ผลการบนัทึกของนกัศึกษา และหมายเหตุของแต่ละสัปดาห์ 

 

รูป 16 แสดงตารางรายละเอียดการบนัทึก 



ขั�นตอนการดูสรุปการเข้าสอน 

1. เลือกปุ่มเมนูสรุปการเขา้สอนในแถบเมนูดา้นซา้ยมือ 

 

รูป 17 เลือกเมนูสรุปการเขา้สอน 

 

2. ระบบแสดงขอ้มูลสรุปการเขา้สอน ซึ� งจาํนวนคาบที�เขา้สอนและไม่เขา้สอน จะนบัจากการที�

อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา ทาํการบนัทึกขอ้มูลเหมือนกนั 

 

รูป 18 แสดงตารางรายละเอียดสรุปการเขา้สอน 

 



คู่มอืการใช้งานสําหรับนักศึกษา 

คําอธิบายรายการเมนู 

หนา้จอล็อคอิน เป็นหนา้แรกในการเขา้สู่ระบบ ทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีผูใ้ชง้าน เพื�อระบุ

ตวัตนของผูใ้ชว้า่เป็นอาจารยผ์ูส้อน หรือ นกัศึกษา 

 

รูป 19 หนา้จอลอ็คอิน 

1. หนา้หลกั แสดงขอ้ความรายวชิาที�ไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน 

 

รูป 20 หนา้จอหนา้หลกัในการใชง้านของนกัศึกษา 

 

 



2. บนัทึกการเรียน คือแบบบนัทึกการเรียนการสอนในแต่ละคาบของวชิานั�นๆ ซึ� งแบบบนัทึกนี�

ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการกรอกขอ้มูล เพราะเมื�อทาํการบนัทึกไปแลว้ จะไม่สามารถ

กลบัไปแกไ้ขใหม่ไดอี้ก 

 

รูป 21 หนา้จอบนัทึกการเรียน 

 

3. ออกจากระบบ ทาํการออกจากระบบเพื�อความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ� งปุ่มจะอยูมุ่มขวาบนของ

หนา้จอ 

 

รูป 22 เมนูออกจากระบบ 



ขั�นตอนการเข้าสู่ระบบบันทึกการสอน 

1. เขา้สู่ระบบบนัทึกการสอนไดจ้าก http://eduservice.yru.ac.th/e-class 

 

รูป 23 ตวัอยา่งการกรอกเวบ็แอดเดรสบนโปรแกรม Google Chorme 

 

2. กรอกชื�อบญัชีและรหสัผา่นผูใ้ชง้านเพื�อเขา้สู่ระบบ โดยบญัชีเดียวกบัระบบพิสูจน์ตวัตน 

 

รูป 24 ตวัอยา่งการกรอกชื�อบญัชีและรหสัผูใ้ชง้าน 

http://eduservice.yru.ac.th/e-class


 

ขั�นตอนการบันทกึการเรียนการสอน 

1. เลือกปุ่มเมนูบนัทึกการเรียนในแถบเมนูดา้นซา้ยมือ ระบบจะเปลี�ยนไปยงัหนา้แบบบนัทึกการ

เรียน 

 

รูป 25 เลือกเมนูบนัทึกการเรียน 

 

2. ใหท้าํการเลือกรายวชิาที�ตอ้งการเป็นอนัดบัแรก ในช่องเลือกรายวชิาที�ตอ้งการ 

 

รูป 26 เลือกรายวชิาที�ตอ้งการ 

 



 

3. เมื�อเลือกรายวชิาที�ตอ้งการแลว้ จะมีตารางแสดงรายละเอียดการเรียนการสอนขึ�นมา โดยมี

เนื�อหาที�สอน ผลการบนัทึกของผูส้อนและนกัศึกษา และหมายเหตุของแต่ละสัปดาห์ 

 

รูป 27 แสดงตารางรายละเอียดการบนัทึก 

4. ใหท้าํการเลือกสัปดาห์ ซึ� งในที�นี�สามารถเลือกเพียงสัปดาห์เดียว ไม่สามารถเลือกยอ้นหลงั

สัปดาห์ที�ไดท้าํการบนัทึกมาแลว้และสัปดาห์ถดัไปได ้จึงควรใชค้วามระมดัระวงัในการกรอก

หรือเลือกขอ้มูลในการบนัทึก 

 

รูป 28 เลือกสปัดาห์ในการบนัทึก 



5. ติ�กเลือกขอ้มูลวา่ไดเ้ขา้สอนหรือไม ่ถา้อาจารยไ์ดเ้ขา้สอนใหท้าํการระบุหวัขอ้หรือเนื�อหาที�

สอนดว้ย หรือถา้ไม่เขา้สอนใหเ้ลือกเหตุผลของการไม่เขา้สอน มีใหเ้ลือก 3 ตวัเลือก คือ ไป

ราชการ, เขา้ประชุมในมหาวิทยาลยั และอื�นๆ ถา้เลือก อื�นๆ ใหร้ะบุเหตุผลที�ไม่เขา้สอนในช่อง

กรอกดว้ย เมื�อเลือกหรือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหท้าํการกดปุ่ม บนัทึกขอ้มูล 

 

รูป 29 ตวัเลือกในการเขา้สอนหรือไม่เขา้สอน 

 

6. ระบบจะทาํการประมวลผล และแสดงขอ้มูลผลการบนัทึกที�ไดท้าํการบนัทึกไว ้

 

รูป 30 แสดงผลลพัธ์ในการบนัทึกขอ้มูล 

 



คู่มอืสําหรับการสร้าง Shortcut Icon บนมือถือสมาร์ทโฟน (ทางลดัเข้าสู่ระบบ) 

 การสร้าง Shortcut Icon มาไวบ้นหนา้จอแรกของมือถือ ก็เพื�อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว ในการ

เรียกใชง้านระบบบนัทึกการเรียนการสอน โดยมีขั�นตอนดงันี�  

สําหรับระบบปฏิบัติการ Andriod 

1. เขา้เวบ็ไซตร์ะบบตามลิงค ์http://eduservice.yru.ac.th/e-class แนะนาํใหเ้ขา้เวบ็ไซตก์บั

โปรแกรม google chrome 

 

2. กดปุ่ม  ดา้นมุมขวาบน แลว้เลือกเมนูเพิ�มไปยงัหนา้จอหลกั 

 

http://eduservice.yru.ac.th/e-class


3. ตั�งชื�อตามความตอ้งการ เสร็จแลว้กดเพิ�ม 

 
 

4. จะปรากฏ Icon ของระบบบนัทึกการเรียนการสอน 

 



สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone, iPad) 

1. เขา้เวบ็ไซตร์ะบบตามลิงค ์http://eduservice.yru.ac.th/e-class แนะนาํใหเ้ขา้เวบ็ไซตก์บั

โปรแกรม Safari 

 
 

2. กดปุ่ม  แลว้เลือก ปุ่มเพิ�มไปยงัหนา้จอโฮม 

 

http://eduservice.yru.ac.th/e-class


3. ตั�งชื�อตามความตอ้งการ เสร็จแลว้กดเพิ�ม 

 
 

4. จะปรากฏ Icon ของระบบบนัทึกการเรียนการสอนอยูบ่นหนา้โฮม 
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