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การเข้าใช้งานระบบ
การเข้าใช้งานระบบบริหารวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเข้าไปที่ www.academic.satit.up.ac.th
และลงชื่อเข้าใช้งาน โดยให้นักเรียนกรอก Username และ Password
หมายเหตุ : username ที่เข้าใช้ระบบ เป็น username ตัวเดียวกับที่เข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

หน้าหลักของระบบ
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าจอของระบบ ดังภาพ
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อธิบายภาพ
โดยหน้าจอดังกล่าวจะแบ่งเป็น 6 เมนู ดังนี้
1. เมนูข้อมูลส่วนตัว
2. เมนูหลักสูตร
3. เมนูตารางเรียน
4. เมนูตารางสอบ
5. เมนูกิจกรรมชุมนุม
6. เมนูผลคะแนนรายวิชา/เกรด
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เมนูข้อมูลส่วนตัว
เป็ น เมนู ที่ นั ก เรี ย นสามารถกรอกข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ได้ หรื อ ต้ อ งการแก้ ไ ขสามารถด าเนิ น การได้ ทุ ก ครั้ ง
ทีน่ ักเรียนเข้าระบบ โดยถ้าต้องการแก้ไข ให้นักเรียนคลิกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว เมื่อกรอก
ข้อมูล หรือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

ภาพหน้าจอ เมนูข้อมูลส่วนตัว

เมนูหลักสูตร
แสดงแผนการเรียนของตนเอง ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งในหน้าเมนูหลักสูตรนี้ จะแบ่งออกเป็นแต่ละภาคเรียน
ว่าในภาคเรียนนั้นๆ นักเรียนมีรายวิชาเรียน กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องลงเรียนโดยคลิกเมนู “หลักสูตร” เพื่อเข้าดูข้อมูล
แผนการเรียน

ภาพหน้าจอ เมนูหลักสูตร

เมนูตารางเรียน
แสดงตารางเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยคลิกเมนู “ตารางเรียน” เพื่อแสดงข้อมูลตารางเรียนของตนเอง และ
สามารถพิมพ์ตารางเรียนออกมาได้ โดยสามารถเลือกพิมพ์ตารางเรียนได้ ซึ่งเมื่อต้องการพิมพ์ตารางเรียนแบบสี ให้
คลิกปุ่ม “พิมพ์ตารางเรียน”(เลข 1) หรือต้องการพิมพ์ตารางเรียนแบบขาวดา ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์ตารางเรียน (ขาว
ดา)” (เลข 2)
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ภาพหน้าจอ เมนูตารางเรียน

เมนูตารางสอบ
แสดงตารางสอบ ในแต่ละภาคเรียน โดยคลิกเมนู “ตารางสอบ” ซึ่งเมื่อนักเรียนเข้ามาเมนูนี้แล้ว สามารถ
เลือกพิมพ์ตารางสอบได้ ซึ่งเมื่อต้องการพิมพ์ตารางสอบกลางภาค ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์ตารางสอบกลางภาค”(เลข 1)
หรือต้องการพิมพ์ตารางสอบปลายภาคให้คลิกปุ่ม “พิมพ์ตารางสอบปลายภาค” (เลข 2)
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ภาพ เมนูผลการเรียน
ภาพหน้าจอ เมนูตารางสอบ
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เมนูกิจกรรมชุมนุม
สาหรับเข้าลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ที่เปิดในภาคเรียนนั้น ๆ โดยคลิกปุ่มเมนู “กิจกรรมชุมนุม” เมื่อ
ต้องการเลือกกิจกรรมชุมนุม จากนั้นให้คลิกปุ่ม “เลือกกิจกรรมชุมนุม”เพื่อเลือกกิจกรรมชุมนุมที่ต้องการลงทะเบียน

ภาพหน้าจอ เมนูกิจกรรมชุมนุม

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
เมื่อเข้ามาในหน้ าเมนู กิจ กรรมชุมนุมแล้ ว นักเรียนสามารถเลื อกลงทะเบียนกิจกรรมที่ต้องการ
ซึ่งในหน้ากิจกรรมชุมนุม จะมีกิจกรรมที่เปิดในภาคเรียนนั้น โดยแต่ละกิจกรรมจะแสดงสถานะ กิจกรรมที่มี
จ านวนนั ก เรี ย นครบแล้ ว จะขึ้ น สถานะ “ปิ ด รั บ ลงทะเบี ย น” (เลข 1) หรื อ กิ จ กรรมนั ก เรี ย น
เคยลงทะเบียนไปแล้ว ในภาคเรีย นนั้น จะขึ้นสถานะ “กิจกรรมที่เลือก” (เลข 3) หรือกิจกรรมที่ยั งว่าง
และสามารถลงได้ ในภาคเรี ย นนั้ น จะขึ้ น สถานะ “ลงทะเบี ย น” (เลข 2) เมื่ อ เลื อ กกิ จ กรรมได้ แ ล้ ว
ให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” (เลข 3) เพื่อยืนยันการลงทะเบียนในกิจกรรมนั้น
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ภาพหน้าจอ เมนูเลือกกิจกรรมชุมนุม

ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเลือกลงกิจกรรมได้เพียง 1 กิจกรรมชุมนุมเท่านั้น
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เมนูผลคะแนนรายวิชา/เกรด
สาหรับเข้าตรวจสอบผลคะแนน/เกรด ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ โดยคลิกที่เมนู “ผลคะแนนรายวิชา/
เกรด” และให้คลิกปุ่ม “คะแนน/เกรด” ในภาคเรียนที่ต้องการทราบผลคะแนนรายวิชา/เกรด

ภาพหน้าจอ เมนูผลคะแนนรายวิชา/เกรด

เมื่อเข้ามาในหน้า คะแนน/เกรด แล้ว หน้านี้จะแสดงข้อมูล ประเภทคะแนน คะแนน และเกรด
ในรายวิชานั้น ซึ่งสามารถเลือกแสดงข้อมูลดังกล่าวได้โดยคลิกปุ่มตามรูปด้านล่างนี้ หรือหากต้องการปิด
การแสดงข้อมูลคะแนนแบบละเอียด ให้คลิกปุ่มดังกล่าวอีกรอบ

ภาพหน้าจอ คะแนน/เกรด

