แนวปฏิบัติการยื่นคาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย) AC_S_01
คาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) AC_S_02
และคาร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน AC_S_13
งานวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การเข้าใช้งาน
1.1 เข้าระบบบริหารงานวิชาการ Academic Management System โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ได้ 2 วิธี
2.1.1 วิธีการเข้าคอมพิวเตอร์ https://academic.satit.up.ac.th
2.1.2 วิธีสแกน QR CODE บนมือถือ

2.2 การเข้าสูร่ ะบบ จากหน้าเมนูหลักของระบบที่ https://academic.satit.up.ac.th ตามรูปที่ 1
2.2.1 สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
username ใช้รหัสนักเรียน password ใช้รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
2.2.2 สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
username ใช้รหัสนักเรียน password ใช้รหัสเข้าระบบอินเตอร์เน็ต (WiFi)

รูปที่ 1 หน้าจอ Login เข้าใช้งานระบบ

-22.3 ระบบจะแสดงหน้ า จอหลั ก ปรากฏเมนู
กดยื่นคาร้อง ตามรูปที่ 2

คลิ ก ช่ อ งค าร้ อ ง และด าเนิ น การ

รูปที่ 2 หน้าจอหลักของระบบ
2. ยื่นคาร้อง
เลือกคาร้องที่ประสงค์ขอคาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย) AC_S_01
คาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) AC_S_02 และคาร้องขอแก้ไขระดับผลการ
เรียน AC_S_13
2.1 คลิกช่องยื่นคาร้อง ตามรูปที่ 3

คลิกช่องยื่นคาร้อง

รูปที่ 3 คลิกช่องยื่นคาร้อง
2.2 คลิกเลือกคาร้องที่ประสงค์ขอ ตามรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าคาร้องที่ประสงค์ขอคาร้อง

-33. การกรอกเอกสารคาร้อง
3.1 คาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย) AC_S_01
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูล ตามรูปที่ 5

รูปที่ 5 หน้าคาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย) AC_S_01
หมายเหตุ
1. กรณี โรงเรีย นเดิมไม่มีใ ห้ติดต่อ หน่วยงานทะเบีย นวัดผลและประเมินผล งานวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054-466-666 ต่อ 3832
2. ตรวจสอบชื่อ บิดา-มารดา และปีเกิด (วัน-เดือน-ปี) ให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมู ล หาก
ข้อมูลผิดพลาด นักเรียนต้องดาเนินการยกเลิกใบคาร้องและกรอกเอกสารคาร้องใหม่
3.2 คาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) AC_S_02
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูล ตามรูปที่ 6

รูปที่ 6 หน้าคาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) AC_S_02

-4หมายเหตุ
1. กรณี โรงเรีย นเดิมไม่มีใ ห้ติดต่อ หน่วยงานทะเบีย นวัดผลและประเมินผล งานวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054-466-666 ต่อ 3832
2. ตรวจสอบชื่อ บิดา-มารดา (ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ) เท่านั้น , ปีเกิด (วัน-เดือน-ปี) ,
ประเทศที่เกิด, จังหวัดที่เกิด ให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาด นักเรียนต้อง
ดาเนินการยกเลิกใบคาร้องและกรอกเอกสารคาร้องใหม่
3.3 คาร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน AC_S_13
กรุณากรอกข้อมูลและเลือกรายวิชาที่ตอ้ งการแก้ 0,ร,มผ ให้ครบถ้วน และตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูล ตามรูปที่ 7

รูปที่ 7 หน้าคาร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน AC_S_13
หมายเหตุ
1. สามารถยื่นคาร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน AC_S_13 ได้ที่ละรายวิชาตามจานวน 0,ร,มผ
ของนักเรียน
4. พิมพ์เอกสารคาร้อง
4.1 ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก ปรากฏเมนู
กดพิมพ์เอกสารคาร้องและตรวจสอบสถานะคาร้อง ตามรูปที่ 8

รูปที่ 8 หน้าจอหลักของระบบ

คลิกช่องคาร้อง และดาเนินการ

-54.2 คลิกเลือกพิมพ์คาร้องที่ประสงค์ขอ ตามรูปที่ 9

รูปที่ 9 หน้าระบบพิมพ์เอกสารคาร้องและตรวจสอบสถานะคาร้อง
หมายเหตุ
1. ยื่นเอกสารคาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย) AC_S_01 คาร้องขอหลักฐานทาง
การศึกษา(ภาษาอังกฤษ) AC_S_02 พร้อมแนบรูปถ่ายนักเรียนขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือ 1 นิว้ ครึ่ง
ต่อเจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล (นายณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา)
ณ ห้องวิชาการ AD106 อาคารอานวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ยื่นเอกสารคาร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน AC_S_13 ผ่าน 1.ผู้ปกครองนักเรียน
2.อาจารย์ประจาวิชา 3.เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล (นายณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์ ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา) ณ ห้องวิชาการ AD106 อาคารอานวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา
5. ตรวจสอบสถานะคาร้อง
5.1 ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก ปรากฏเมนู
กดพิมพ์เอกสารคาร้องและตรวจสอบสถานะคาร้อง ตามรูปที่ 9

รูปที่ 9 หน้าจอหลักของระบบ

คลิกช่องคาร้อง และดาเนินการ

-65.2 คลิกเลือกรายละเอียดคาร้องที่ประสงค์ขอ ตามรูปที่ 10

รูปที่ 10 หน้าระบบพิมพ์เอกสารคาร้องและตรวจสอบสถานะคาร้อง
5.3 คลิกเลือกรายละเอียดคาร้องที่ประสงค์ขอ โดยดูจากสถานะอนุมัตริ ายการ ตามรูปที่ 11

รูปที่ 11 หน้าตรวจสอบสถานะคาร้อง

Workflow ปฏิบัติการขอคาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย) AC_S_01
คาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) AC_S_02
และคาร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน AC_S_13
การเข้าใช้งานระบบบริหารงานวิชาการ
Academic Management
วิธีสแกน QR CODE บนมือถือ

(AC_S_01,AC_S_02, AC_S_13)

การเข้าระบบบริหารงานวิชาการ
1. ประถมศึกษา username ใช้รหัสนักเรียน
password ใช้รหัสบัตรประจาตัวประชาชน
2. มัธยมศึกษา username ใช้รหัสนักเรียน
password ใช้รหัสเข้าระบบอินเตอร์เน็ต (WiFi)

1. คาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย) AC_S_01
วิธีการเข้าคอมพิวเตอร์
https://academic.satit.up.ac.th

2. คาร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) AC_S_02
3. คาร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน AC_S_13

ยื่นคาร้อง
(ระบบบริหารงานวิชาการ Academic Management)

การกรอกเอกสารคาร้อง
(ระบบบริหารงานวิชาการ Academic Management)
พิมพ์เอกสารคาร้อง
(ระบบบริหารงานวิชาการ Academic Management)
ส่งหน่วยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล งานวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ตรวจสอบสถานะคาร้อง
(ระบบบริหารงานวิชาการ Academic Management)
รับเอกสาร
(หน่วยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล งานวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา)

