
คู่มือการใช้งาน

ระบบเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนผ่านเว็บไซต์



หน้าเข้าสู่ระบบ

• เข้าสู่เว็บไซต์  ผ่าน URL :  https://catd.utcc.ac.th/login

}3. หากต้องการเปลี่ยนภาษา

สามารถเปลี่ยนได้ 3 ภาษา

ไทย / อังกฤษ / จีน

1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน

2. กรอกรหัสผ่าน



หน้าเช็คช่ือเข้าเรียน

}เข้าสู่ระบบสําเร็จ

ระบบจะแสดงหนา้เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน



วิชาที่สอน

เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน

วิชาท่ีสอน วิชาท้ังหมด รายงานเข้าขั้นเรียน รายการล่าสุด



}

หน้าวิชาที่สอน

• เปลี่ยนภาษา : ระบบจะเปลี่ยนภาษาตามที่เลือก



}

หน้าวิชาที่สอน

• เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน

3. กดปุ�มค้นหา

1. กรอกป�การศึกษา

2. กรอกภาคการศึกษา



}

หน้าวิชาที่สอน

• เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน

ระบบจะแสดงรายชือ่วิชาทีส่อน
ภายในป�การศึกษา

และภาคการศึกษาทีเ่ลอืก



}

หน้าวิชาที่สอน

• เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน

ระบบจะแสดงรายชือ่วชิาทีส่อน

ภายในปีการศึกษา

และภาคการศึกษาทีเ่ลือก

เลือกรายวิชาที่ต้องการ
เป�ดการเช็คชื่อเข้าชั้นเรยีน



}

หน้าวิชาที่สอน

• เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน

ระบบจะแสดงรายชือ่วชิาทีส่อน

ภายในปีการศึกษา

และภาคการศึกษาทีเ่ลือก

ระบบจะแสดงรายละเอยีดวิชา



หน้าวิชาที่สอน

• กําหนดช่วงเวลาการสอนในรายวิชา

1.กําหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาส้ินสุด
รายวิชา

2.เลือกรูปแบบของชั้นเรียน



หน้าวิชาที่สอน

• กําหนดช่วงเวลาการสอนในรายวิชา

2.เลือกรูปแบบของชัน้เรยีน3. ระบุหมายเหตุ

4. กดปุ�มเป�ดการ
เช็คชื่อ



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• ระบบจะแสดง  QR Code และ  PIN 6 หลัก สําหรับเช็คช่ือ

PIN สําหรับเช็คช่ือนักศึกษา สามารถ

กด Refresh เพ่ือขอ PIN ใหม่ได้ โดย

จะมีการเปลี่ยนทั้ง PIN และ QR Code

QR Code สําหรับเช็คช่ือ
นักศึกษา



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• รายละเอียดรายวิชา  กดปุ�ม ป�ดการเช็คช่ือ เมื่อจบคาบเรียน

2.เลือกรูปแบบของชัน้เรยีน3. ระบหุมายเหตุ

4. กดปุ่ มเปิดการเช็คช่ือ

ระบบจะแสดงหนา้ QR Code สาหรบัเช็คช่ือ

รายละเอียดรายวิชา

1. ชื่อรายวิชา

2. วันที่

3. เวลาเริ่มต้น เวลาส้ินสุดชั้นเรียน

4. หมายเหตุ

5. จํานวนเช็คชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เช่น 1/66 คือมีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน 1

คน จาก 66 คน

6. จํานวนนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแต่เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• รายช่ือนักศึกษาที่มีการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนเรียบร้อยแล้ว

แสดงรายชื่อนักศึกษาที่เช็คชื่อ
เข้าชั้นเรียน โดยจะมีการ 
Refresh รายชื่อทุกๆ 15 วินาที



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• รายช่ือนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน 

รายช่ือนักศึกษาทั้งหมดที่มีการ
ลงทะเบียนเรียน



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• การค้นหารายช่ือนักศึกษาเพ่ือ เช็คช่ือแทน

1. ค้นหารายชื่อนักศึกษาโดย

กรอกเลขทะเบียนหรือชื่อ

นักศึกษาแล้วกดปุ�ม “ค้นหา”

2. ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษา

ตามที่ค้นหาแล้ว คลิก ที่รายชื่อ



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• การค้นหารายช่ือนักศึกษาเพ่ือ เช็คช่ือแทน (ต่อ) 

1. คน้หารายชื่อนกัศกึษาโดยกรอกเลข

ทะเบยีนหรอืชื่อนกัศกึษาแลว้กดปุ่ ม 

“คน้หา”

2. ระบบแสดงรายชื่อนกัศกึษาตามที่

คน้หา 

3. ระบบจะแสดง pop up สอบถามว่าต้อง 

การเช็คชื่อแทนนักศึกษาหรือไม่

4.     กดปุ�มตกลง



1. คน้หารายชื่อนกัศกึษาโดยกรอกเลข

ทะเบยีนหรอืชื่อนกัศกึษาแลว้กดปุ่ ม 

“คน้หา”

2. ระบบแสดงรายชื่อนกัศกึษาตามที่

คน้หา 

หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• รายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนและเช็คช่ือแล้ว 

รายชื่อนักศึกษาที่มีการ

เช็คชื่อแทนเรียบร้อยแล้ว

แสดงเครื่องหมายการเช็คชื่อ
ด้านหลังรายชื่อนักศึกษา



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• ยกเลิกรายช่ือนักศึกษาที่มีการเช็คช่ือแล้ว

1.  กดที่ปุ�มถังขยะด้านหลัง
รายชื่อ



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• ยกเลิกรายช่ือนักศึกษาที่มีการเช็คช่ือแล้ว (ต่อ)

2.    ระบบจะแสดง pop up สอบถามว่าต้อง 

การยกเลิกเช็คชื่อนักศึกษาหรือไม่

3.    กดปุ�มตกลง



หน้าวิชาที่สอน (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• ยกเลิกรายช่ือนักศึกษาที่มีการเช็คช่ือแล้ว (ต่อ) 

รายชื่อนักศึกษาที่มีการเช็คชื่อและ

เครื่องหมายการเช็คชื่อด้านหลัง

รายชื่อนักศึกษาจะหายไป



หน้าวิชาท่ีสอน (เป�ดการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน)

• ป�ดการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เม่ือจบการเรียนการสอนหรือเช็คชื่อครบแล้ว 

กดปุ�ม “ป�ดการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน”



วิชาทั้งหมด

เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน

วิชาท่ีสอน วิชาท้ังหมด รายงานเข้าขั้นเรียน รายการล่าสุด



}

หน้าวิชาทั้งหมด

• เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน

3. กดปุ�มค้นหา

1. กรอกป�การศึกษา

2. กรอกภาคการศึกษา5. กดปุ�มค้นหา
1. กรอกรหัสวิชา

2. กรอกช่ือวิชา

3. กรอกป�การศึกษา

4. กรอกภาคการศึกษา



}

หน้าวิชาทั้งหมด

• เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน

3. กดปุ�มค้นหา

1. กรอกป�การศึกษา

2. กรอกภาคการศึกษา5. กดปุ่มค้นหา

ระบบจะแสดงรายวชิาทีค้่นหา



}

หน้าวิชาทั้งหมด

• เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน

3. กดปุ�มค้นหา

1. กรอกป�การศึกษา

2. กรอกภาคการศึกษา5. กดปุ่มค้นหา

ระบบจะแสดงรายวิชาทีค้่นหา

เลอืกรายวชิาทีต่อ้งการเปิดการเชคชื่อเขา้

ชัน้เรยีน

เลือกรายวชิาทีต้่องการเป�ด
การเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน



}

หน้าวิชาทั้งหมด (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน

ระบบจะแสดงรายชือ่วชิาทีส่อน

ภายในปีการศึกษา

และภาคการศึกษาทีเ่ลือก

ระบบจะแสดงรายละเอยีดวชิา



หน้าวิชาทั้งหมด (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• กําหนดช่วงเวลาการสอนในรายวิชา

1.กําหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาส้ินสุด
รายวิชา2.เลือกรูปแบบของชั้น

เรียน



หน้าวิชาทั้งหมด (เป�ดการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• กําหนดช่วงเวลาการสอนในรายวิชา

2.เลือกรูปแบบของชัน้เรยีน3. ระบุหมายเหตุ

4. กดปุ�มเป�ดการ
เช็คชื่อ



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• ระบบจะแสดง  QR Code และ  PIN 6 หลัก สําหรับเช็คช่ือ

PIN สําหรับเช็คช่ือนักศึกษา สามารถ

กด Refresh เพ่ือขอ PIN ใหม่ได้ โดย

จะมีการเปลี่ยนทั้ง PIN และ QR Code

QR Code สําหรับเช็คช่ือ
นักศึกษา



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• รายละเอียดรายวิชา  กดปุ�ม ป�ดการเช็คช่ือ เมื่อจบคาบเรียน

2.เลือกรูปแบบของชัน้เรยีน3. ระบหุมายเหตุ

4. กดปุ่ มเปิดการเช็คช่ือ

ระบบจะแสดงหนา้ QR Code สาหรบัเช็คช่ือ

รายละเอียดรายวิชา

1. ชื่อรายวิชา

2. วันที่

3. เวลาเริ่มต้น เวลาส้ินสุดชั้นเรียน

4. หมายเหตุ

5. จํานวนเช็คชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เช่น 1/66 คือมีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน 1

คน จาก 66 คน

6. จํานวนนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแต่เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• รายช่ือนักศึกษาที่มีการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนเรียบร้อยแล้ว

แสดงรายชื่อนักศึกษาที่เช็คชื่อ
เข้าชั้นเรียน โดยจะมีการ 
Refresh รายชื่อทุกๆ 15 วินาที



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• รายช่ือนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน 

รายช่ือนักศึกษาทั้งหมดที่มีการ
ลงทะเบียนเรียน



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• การค้นหารายช่ือนักศึกษาเพ่ือ เช็คช่ือแทน

1. ค้นหารายชื่อนักศึกษาโดย

กรอกเลขทะเบียนหรือชื่อ

นักศึกษาแล้วกดปุ�ม “ค้นหา”

2. ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษา

ตามที่ค้นหาแล้ว คลิก ที่รายชื่อ 



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• การค้นหารายช่ือนักศึกษาเพ่ือ เช็คช่ือแทน (ต่อ) 

1. คน้หารายชื่อนกัศกึษาโดยกรอกเลข

ทะเบยีนหรอืชื่อนกัศกึษาแลว้กดปุ่ ม 

“คน้หา”

2. ระบบแสดงรายชื่อนกัศกึษาตามที่

คน้หา 

3. ระบบจะแสดง pop up สอบถามว่าต้อง 

การเช็คชื่อแทนนักศึกษาหรือไม่

4.     กดปุ�มตกลง



1. คน้หารายชื่อนกัศกึษาโดยกรอกเลข

ทะเบยีนหรอืชื่อนกัศกึษาแลว้กดปุ่ ม 

“คน้หา”

2. ระบบแสดงรายชื่อนกัศกึษาตามที่

คน้หา 

หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• รายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนและเช็คช่ือแล้ว

รายชื่อนักศึกษาที่มีการ

เช็คชื่อแทนเรียบร้อยแล้ว

แสดงเครื่องหมายการเช็คชื่อ
ด้านหลังรายชื่อนักศึกษา



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• ยกเลิกรายช่ือนักศึกษาที่มีการเช็คช่ือแล้ว

1.  กดที่ปุ�มถังขยะด้านหลัง
รายชื่อ



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• ยกเลิกรายช่ือนักศึกษาที่มีการเช็คช่ือแล้ว (ต่อ) 

2.    ระบบจะแสดง pop up สอบถามว่าต้อง 

การยกเลิกเช็คชื่อนักศึกษาหรือไม่

3.    กดปุ�มตกลง



หน้าวิชาทั้งหมด (แสดงการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน)

• ยกเลิกรายช่ือนักศึกษาที่มีการเช็คช่ือแล้ว (ต่อ) 

รายชื่อนักศึกษาที่มีการเช็คชื่อและ

เครื่องหมายการเช็คชื่อด้านหลัง

รายชื่อนักศึกษาจะหายไป



หน้าวิชาท้ังหมด (แสดงการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน)

• ป�ดการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เม่ือจบการเรียนการสอนหรือเช็คชื่อครบแล้ว

กดปุ�ม “ป�ดการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน”



รายงานเข้า
ชั้นเรียน

เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน

วิชาท่ีสอน วิชาท้ังหมด รายงานเข้าขั้นเรียน รายการล่าสุด

ดาวน์โหลด ไฟล์ Excel รายงานการ

เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน



หน้ารายงานการเข้าช้ันเรียน

• ขอรายงานเข้าช้ันเรียน

1. เลือกป�การศึกษา

2. เลือกภาคการศึกษา

3. ค้นหาโดยการพิพม์รหัสวิชา และเลือก

รหัสวิชา

4. กดปุ�ม “ดาวน์โหลด”



หน้ารายงานการเข้าช้ันเรียน

• ขอรายงานเข้าช้ันเรียน

1. เลือกป�การศึกษา

2. เลือกภาคการศึกษา

3. ค้นหาโดยการพิพม์รหัสวิชา และเลือก

รหัสวิชา

4. กดปุ�ม “ดาวน์โหลด”

ไฟล์ Excel รายงานเข้าชั้นเรียนที่ดาวน์โหลด

เรียบร้อยแล้ว หรือค้นหาที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด



หน้ารายงานการเข้าช้ันเรียน

• ไฟล์รายงานเข้าช้ันเรียน (รายช่ือผู้ลงทะเบียนเรียน)



หน้ารายงานการเข้าช้ันเรียน

• ไฟล์รายงานเข้าช้ันเรียน (รายช่ือผู้ไม่ลงทะเบียนเรียน)



รายการล่าสุด

เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน

วิชาท่ีสอน วิชาท้ังหมด รายงานเข้าขั้นเรียน รายการล่าสุด

แสดงรายการล่าสุดที่มีการเป�ดการ

เช็คช่ือค้างไว้ และ รายการที่ป�ดการ

เช็คช่ือไปแล้ว



หน้ารายการล่าสุด

• แสดงรายการล่าสุดที่มีการ เป�ด การเช็คช่ือค้างไว้

สถานะ เป�ดอยู ่: คือการเช็คชื่อในรายวิชานั้นยังไม่ได้ถูก

ป�ดโดยการกดปุ�มป�ดการเช็คชื่อ เช่น กรณีอาจารย์กด

ป�ดหน้าจอหรือป�ดแถบเบราว์เซอร์ นักศึกษาสามารถเช็ค

ชื่อเข้าชั้นเรียนนั้นได้ปกติ  โดยกดที่ปุ�ม ดําเนินการ เพ่ือ

กลับไปที่หน้า QR Code สําหรับเช็คชื่อ

หมายเหตุ: สําหรับนักศึกษาที่มีการเช็คชื่อไปแล้วไม่ต้อง

สแกนซ้ําอีกรอบ



หน้ารายการล่าสุด

• แสดงรายการล่าสุดที่มีการ ป�ด การเช็คช่ือ

สถานะ ป�ดแลว้ : คือการเช็คชื่อในรายวิชานั้นถูกป�ดโดย

การกดปุ�มป�ดการเช็คชื่อ นักศึกษาจะไม่สามารถเช็คชื่อ

เข้าชั้นเรียนย้อนหลังได้



ระบบเช็คชื่อเขาชั้นเรียน

แอปพลิเคชันส ำหรับอำจำรย์

+
คู่มือกำรใช้งำน



กำรเข้ำสู่ระบบ ท ำได้ 2 วิธีคือ
1) เข้ำสู่ระบบผำ่นเมนูตัง้ค่ำ 2) เลือกฟังกช์นัท่ีจ ำเป็นต้องเข้ำสู่ระบบ

1. ไปทีห่น้าตัง้คา่ กดเขา้สูร่ะบบ 2. กรอก User/Password 3. บนัทกึอตัลกัษณ์บุคคล 4. เขา้ส าเรจ็

ช่ือ นำมสกลุ
รหสั



กำรเข้ำสู่ระบบด้วยลำยน้ิวมือ / ใบหน้ำ ต้องบนัทึกก่อนหน่ึงครัง้
และในครัง้ต่อไปให้เลือกท่ีภำพลำยน้ิวมือ

1. กรอก User/Password 2. เลอืกตอ้งการ เพือ่บนัทกึ 4. เลอืกรปูลายนิ้วมอื และ Scan3. Scan



กำรเปล่ียนรหสัผำ่น และ กรณีลืมรหสัผำ่น

1. ไปทีห่น้าตัง้คา่ 2. กดเปลีย่นรหสัผา่น และกดใช่ เพือ่ไปยงัเวป 3. กดลมืรหสัผา่น เพือ่ดแูจง้เตอืน



1. ไปทีห่น้าตัง้คา่ 2. เลอืกเปลีย่นภาษา 3. ภาษาเปลีย่นเรยีบรอ้ย

กำรเปล่ียนภำษำ



ระบบเชค็ช่ือเข้ำชัน้เรียน

1. ไปทีห่น้างานการสอน เลอืกเชค็ชือ่ 2. เปิดคลาสเรยีน 3. แสดง QR



ระบบเชค็ช่ือเข้ำชัน้เรียน

1. ไปทีห่น้างานการสอน เลอืกเชค็ชือ่ 2. เปิดคลาสเรยีน
3. แสดง QR ใหน้กัศกึษา Scan
ผา่นแอปพลเิคชนัของนกัศกึษา



ระบบเชค็ช่ือเข้ำชัน้เรียน (กรณีไม่สำมำรถ Scan QR ได้)

1. ไปที่ Tab รายชือ่
2. กรองรายชือ่ดว้ยเงือ่นไข หรอื แสดงทัง้หมด
3. เลอืกนกัศกึษาทีต่อ้งการเชค็ชือ่ 3. ยนืยนัการเชค็ชือ่ และ ดผูลลพัธ์

รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล

รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
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