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ระบบเช็คช่ือรายคาบและแจงเตือนพฤตกิรรมนักเรียน  

(Mobile Version) 

1. ข้ันตอนการใชงานระบบเช็คช่ือรายคาบและแจงเตือนพฤติกรรมนักเรียน (Mobile Version) 

Android 

 

IOS 

 

1. เลือก Browser ตามรุนมือถือของทาน ดังรูป 

Android : Internet, Chrome  

IOS : Safari 
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2. พิมพ 21ess.net ในชอง URL (กรณีทีป่รากฎหนาจอเหมือนรูปดานขวาขยายหนาจอ จากนั้นคลิก                  

มุมขวาบน) 

 
กรณีมือถือมีขนาดจอเล็ก 

 
กรณีมือถือมีขนาดจอใหญ 

7.1 การเขาใชระบบ 

- พิมพ ช่ือผูใชงาน : เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก (หมายเลข1) 

- พิมพ รหัสผาน : พิมพคําวา password (หมายเลข2) เมื่อเขาใชงานระบบแลว สามารถเปล่ียนรหัสผานเปน

ของตัวทานเองไดในโหมด  

- หากตองการบันทึกช่ือผูใชงานและรหัสผาน เพื่อสามารถเขาใชงานในครั้งตอไปไดทันที ใหคลิกเครื่องหมายใน

ชอง  (หมายเลข3) 

 
กรณีมือถือมีขนาดจอเล็ก 

 
กรณีมือถือมีขนาดจอใหญ 
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*** หากหนาจอสมารทโฟนของคุณครูไมแสดงดังรูป ให

คุณครูเลือกท่ีเมนู Mobile version  

  

7.2 การใชงานเมนูตางๆ 

 
 

 

 

เมนู : สรางคาบเช็คช่ือรายวิชา 

- เลือก  เพื่อระบุวันท่ี/เดือน/ป ในการสรางคาบ 

- คุณครูสามารถเลือกหลักสูตร, วิชา, คาบเรียน, ระดับช้ัน/

หอง ไดโดยการการเลือก  และ   

- หากตองการสรางคาบเรียนท่ีใชตลอดท้ังเทอม ใหคุณครู

คลิก  สรางตลอดหลักสูตร  

- หากคุณครสูรางคาบเรียนผิด สามารถแจงกับครูวิชาการ

แกไข ลบ คาบท่ีผิดได 
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เมนู : ตารางสอน 

คุณครูสามารถเลือกดูตารางสอนของเดือนท่ีผานมาและ

เดือนถัดไปไดจากปุม  และ  

เมนู : มาสาย/ไมเขาแถว 

1. พิ มพ เ ล ขป ระ จํ า ตั ว นั ก เ รี ยน ใน ช อ ง ค นห า 

(หมายเลข1) จากนั้นเลือกท่ี  จะแส ดงขอมูล

ของนักเรียน ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองจากนั้น

เลือก บันทึก 

2. หลังจากบันทึกขอมูลนักเรียนจะปรากฎในสวน

แสดงรายการดานลาง (หมายเลข2) หากตองการ

ลบขอมูลท่ีบันทึกใหเลือกท่ี  
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เมนู : เช็คช่ือคาบท่ีปรึกษา 

เลือกท่ีปุมสีเขียว  เพื่อเปล่ียนคาเปนสีแดง 

 เมื่อนักเรียนขาดเรียนในคาบท่ีปรึกษา และ

สามารถแจงเหตุท่ีขาดเรียนไดทันที 

เมนู : เช็คช่ือรายคาบ 

 เลือกท่ีปุมสีเขียว  เพื่อเปล่ียนคาเปนสีแดง 

 เมื่ อนักเรียนขาดเรียนในคาบเรียน  และ

สามารถแจงเหตุท่ีขาดเรียนไดทันที 
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เมนู : สถานะมาเรียน 

เลือกท่ีจํานวนตัวเลขนักเรียนท่ีขาดเรียนในแตละคาบ 

เมื่อเลือกแลวจะแสดงขอมูลนักเรียนแตละคาบตาม

จํานวนท่ีขาดเรียนไป โดยจะเห็นเฉพาะขอมูลนักเรียน

ท่ีตัวทานเองเปนท่ีปรึกษาเทานั้น 

เมนู : บันทึกพฤติกรรม 

วิธีท่ี 1 - พิมพเลขประจําตัวนักเรียนในชองคนหา จากนั้น

เลือกท่ี  จะแสดงขอมูลของนักเรียน ตรวจสอบขอมูลให

ถูกตองจากนั้นเลือก การบันทึกพฤติกรรมดานดี หรือ ดาน

ไมดี และเลือกรายการพฤติกรรมเพื่อเพิ่ม/ลดคะแนน

พฤติกรรมดังกลาวท่ีนักเรียนกระทํา 

วิธีท่ี 2 – เลือกท่ีไอคอน     เพื่อไปยังหนาการเพิ่ม/ลด

คะแนนพฤติกรรม จากนั้นเลือกการบันทึกพฤติกรรมดานดี 

หรือ ดานไมดี และเลือกรายการพฤติกรรมเพื่อเพิ่ม/ลด

คะแนนพฤติกรรมดังกลาวท่ีนักเรียนกระทํา 
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เมนู : PC Version 

- คลิกเมนูหลักท่ีตองการใชงานตามหมายเลข 1 

- คลิกท่ีเมนูยอยท่ีซอนไวตามหมายเลข 2 
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8. การเรียกดูรายงาน 

1. รายงานสรุปการมีสิทธิ์สอบ  
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2. รายงานนักเรียนขาดเรียนรายวิชา 
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3. รายงานมาสาย 
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วิธีสรางทางลัดเขาสูระบบ 21ess.net สําหรับสมารทโฟน 

การเขาใชระบบ 
- สําหรับระบบปฏิบัติการ Android เปดแอพพลิเคช่ันบราวเซอร Chrome   

- สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS ( iPhone ,iPad ) เปดแอพพลิเคช่ันบราวเซอร Safari  

- พิมพ 21ess.net ในชอง URL 

- พิมพ ช่ือผูใชงาน : เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก (หมายเลข1) 

- พิมพ รหัสผาน : พิมพคําวา password (หมายเลข2) เมื่อเขาใชงานระบบแลว สามารถเปล่ียนรหัสผานเปนของ

ตัวทานเองไดในโหมด  

- หากตองการบันทึกช่ือผูใชงานและรหัสผาน เพื่อสามารถเขาใชงานในครั้งตอไปไดทันที ใหคลิกเครื่องหมายใน

ชอง  (หมายเลข3) 

 
กรณีมือถือมีขนาดจอเล็ก 

 
กรณีมือถือมีขนาดจอใหญ 

 

 

*** หากหนาจอสมารทโฟนของคุณครูไมแสดงดังรูป ให

คุณครูเลือกท่ีเมนู Mobile version  
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สําหรับระบบปฏิบัติการ Android (Asus ,Lenovo ,OPPO ,Samsung) 

 

- คลิกสัญลักษณต้ังคามุมขวาบน          (หมายเลข1) 

- คลิกท่ีเพิ่มไปยังหนาจอหลัก “เพิ่มไปยังหนาจอหลัก” (หมายเลข2)     

- คลิกท่ีเพิ่ม (หมายเลข3)  

- เมื่อกลับไปท่ีหนาจอหลัก (Home Screen) จะม ีIcon BestSchool ปรากฏ            (หมายเลข4)  
 
สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone ,iPad) 

      

- คลิกสัญลักษณแชรดานลาง        (หมายเลข1) *สําหรับ iPad จะอยูมุมบนขวา 

- คลิกท่ีสัญลักษณบวกเพื่อเพิ่มไปยังหนาจอหลัก        “Add to Home Screen” (หมายเลข2)     

- คลิกท่ี Add มุมบนขวา (หมายเลข3)  

- เมื่อกลับไปท่ีหนาจอหลัก (Home Screen) จะม ีIcon BestSchool ปรากฏ            (หมายเลข4) 

คูมือการใชงานระบบเช็คช่ือรายคาบและแจงเตือนพฤติกรรมนักเรียน (Mobile Version) 



บริษัท สตารซอฟทแวร จำกัด
เลขที่ 64 ซอยรัตนาธิเบศร 28 แยก 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02 965 8975-9  แฟกซ. 02 965 8967

www.starsoftware.co.th
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