
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฎิบัติงาน 
 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาระงานงานพฒันาระบบสารสนเทศทางวชิาการ กองบรกิารการศกึษา 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ มีภาระกิจในการสนับสนุนและพัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการ
งานด้านการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนงานวิชาการ ที่อยู่ในขอบข่ายการดูแลของกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว 
จำนวน 14 ระบบหลัก ดังนี้  

1. ระบบบริการการศึกษา (reg.up.ac.th)  
1.1. ระบบรับสมัครเข้าศึกษา 
1.2. ระบบทะเบียนออนไลน์ 
1.3. ระบบคำร้องออนไลน์ 
1.4. ระบบประเมินการจัดการเรียนรู้ 
1.5. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (รับมือในสถานการณ์ COVID-19) 
1.6. ระบบลงทะเบียนรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาตรการเยียวยาฯ 

2. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (tqf.up.ac.th) 
3. ระบบครูแนะแนวและประมวลผลการรับเข้าศึกษา (โควตาครูแนะแนว / TCAS) 
4. ระบบสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Microsoft Teams) 
5. ระบบจัดการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา (grad.up.ac.th) 
6. ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (ithesis.up.ac.th) 
7. ระบบจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป สู่คนไทยพันธุ์ใหม่ (does.up.ac.th/ge) 
8. ระบบสหกิจศึกษา (coop.up.ac.th) 
9. ระบบลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ (graduate.up.ac.th) 
10. ระบบจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) 

10.1.  ระบบผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง (reg.up.ac.th) 
10.2.  ระบบลงนามเอกสาร (docsign.up.ac.th) 

11. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (qa.up.ac.th) 
12. ระบบออกใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ 
13. เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา (admission.up.ac.th) 
14. เว็บไซต์กองบริการการศึกษา (does.up.ac.th) 

 

 

 



คู่มือปฎิบัติงาน 
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งานดา้นอืน่ๆ 

1. การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 13 เครื่อง ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กำหนดองค์ประกอบหลักของฮาร์ดแวร์ เช่น CPU RAM และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (HDD) เพื่อ
รองรับกับการใช้งานในปัจจุบัน 

2. การสำรองข้อมูล (Backup) ได้แก่ ไฟล์สำรองฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ไฟล์อัพโหลดหรือเอกสารแนบต่างๆ ไป
ยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS (Network Attached Storage) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมา
ตรวจสอบย้อนหลังได้ 

3. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ เช่น ข้อมูลนิสิต ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการ drop-out หรือ
รายงานสรุปสถิติต่างๆ เป็นต้น ในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ แปลงไฟล์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือจัดทำในรูปแบบกราฟ
ข้อมูล  

4. การตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบสารสนเทศ (Log) กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน หรือกรณีที ่ต้องการ
ตรวจสอบว่าใครคือผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่ วันที่ เวลา ชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลที่บันทึกหรือหรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เช่น ตรวจสอบการบันทึกคะแนน/ผลการเรียน ตราวจสอบการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนิสิต ตรวจสอบการ
ดำเนินการคำร้อง หรือตรวจสอบการทำงานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่/อาจารย์ เป็นต้น 

5. การจัดส่งข้อมูลนิสิตรายบุคคล ไปยังระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนิสิตรายบุคคล ข้อมูลผู้สำเร็จ
การศึกษาและข้อมูลภาวะการมีงานทำ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาแต่ละปีการศึกษา/
ภาคการศึกษา  

6. การให้บริการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา (Reg) ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 13 
หน่วยงาน  

 
1) แอพพลิเคชั่น Smart UP ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) ระบบ LMS+ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ระบบไปรษณีย์ UP Postal กองกลาง 
4) ระบบ iService กองกิจการนิสิต 
5) ระบบห้องสมุด (UP LIB) ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
6) ระบบ e-Receipt กองคลัง 
7) กองแผนงาน 
8) กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 
9) ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
10) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 
11) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12) คณะพยาบาลศาสตร์ 
13) วิทยาลัยการศึกษา 
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7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ตอบปัญหาและชี้แจง แก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ แก่ นิสิต เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และ
ผู้บริหาร เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ รวบรวมปัญหาและคำแนะนำท่ีได้รับ นำมาวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน   

8. นำเข้าผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ทุกระดับการศึกษา ไปยังระบบบริการการศึกษา ให้แก่ ศูนย์ภาษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีข้ันตอนการให้บริการดังนี้ 
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คู่มือการให้บริการ 

1. การพฒันาระบบสารสนเทศทางวชิาการ (ระบบใหม)่ 
1.1. รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 
1.2. พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ และกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1.3. รวบรวมความต้องการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ กระบวนการต่างๆ  ในระบบ เพื่อ

ศึกษาว่ากระบวนการใดบ้างที่มีปัญหา และควรปรับปรุงแก้ปัญหาอย่างไร 
1.4. ออกแบบระบบและฐานข้อมูล เพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งาน 
1.5. ดำเนินการพัฒนาระบบ ทำการทดสอบ จัดทำเอกสารระบบ เพื่อให้เกิดความม่ันใจและพร้อมในการ

นำไปใช้งานจริง 
1.6. ติดตั้งระบบให้ใช้งานในสถานการณ์จริง 
1.7. ตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ และวางแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอานาคต  
1.8. บำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

 

2. การปรบัปรงุระบบสารสนเทศทางวชิาการ 
2.1. รับแบบฟอร์มขอปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยผู้ท่ีสามารถขอปรับปรุงระบบได้จะต้องเป็น หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบระบบเท่านั้น 
2.2. วิเคราะห์และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบ รวมถึงผลกระทบต่างๆ 
2.3. เสนอหัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการพิจารณา 
2.4. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพจิารณา 
2.5. จัดเก็บข้อมูลการขอปรับปรุงระบบท่ี Microsoft Plan เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน 
2.6. ออกแบบระบบ และดำเนินการปรับปรุงระบบ 
2.7. ตรวจสอบผลกระทบ และข้อผิดพลาดต่างๆ หลังจากดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
2.8. แจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้ขอรับบริการ 
2.9. ติดตามผลการใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ 

 
3. การบรกิารขอ้มลูสารสนเทศทางวชิาการ 

3.1. รับแบบฟอร์มหรือหนังสือ จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
3.2. พิจารณารายละเอียดท่ีผู้รับบริการร้องขอ ว่าสามารถใหข้้อมูลได้หรือไม่ (กรณไีม่สามารถให้ข้อมูลได้ 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดต่อกลับเพื่อแนะนำ ให้กับผู้รับบริการขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น) 
3.3. เสนอหัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการพิจารณา 
3.4. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพจิารณา 
3.5. จัดเตรียมข้อมูลตามรายละเอียดท่ีผู้รับบริการร้องขอ ตามท่ีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาอนุญาต

เท่านั้น 
3.6. จัดส่งข้อมูลสารสนเทศทาง e-mail ตามท่ีผู้รับบริการระบุไว้ และสำเนาข้อมูลส่ง e-mail ไปยังหัวหน้า

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 
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4. การนำเขา้ผลการทดสอบวดัความรูภ้าษาองักฤษ ระดบัปรญิญาตร ี
4.1. รับหนังสือภายใน จากศูนย์ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ (เรียนอธิการบดี) และจะต้องได้รับไฟล์ผลการ

ทดสอบทาง e-mail เท่านั้น 
4.2. ตรวจสอบความถูกต้องของไฟลผ์ลการทดสอบ 
4.3. เสนอหัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการพิจารณา 
4.4. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพจิารณา 
4.5. เสนอรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พิจารณา 
4.6. ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านระบบบริการการศึกษา (reg.up.ac.th) ดังนี้ 
- ปรับรูปแบบไฟล์ผลการทดสอบให้เป็นไปรูปแบบตามตัวอย่างในระบบ 
- ระบุวันท่ีประกาศผลสอบ รายละเอียด ระดับผลคะแนน 
- นำเข้าไฟล์ และยันยืนผลการทดสอบ 

4.7. แจ้งผลการดำเนินงานผ่านทาง e-mail ไปยังศูนย์ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ 
 

5. การขอเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลูระบบบรกิารการศกึษา 
5.1. รับหนังสือภายใน จากคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ (เรียนอธิการบดี) 
5.2. พิจารณารายละเอียดตามท่ีผู้ขอต้องการ 
5.3. เสนอหัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการพิจารณา 
5.4. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพจิารณา 
5.5. เสนอรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พิจารณา 
5.6. ดำเนินการสร้างข้อมูลในรูปแบบ View ในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา 
5.7. สร้าง Username & Password สำหรับเข้าใช้งานฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงขอข้อมูลเฉพาะ 

View ท่ีสร้างขึ้นเท่านั้น 
5.8. ทดสอบการใช้งาน Username & Password 
5.9. แจ้งผลการดำเนินงานผ่านทาง e-mail ไปยังผู้ประสานงานของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย ์

 
6. การสรา้งหอ้งเรยีนออนไลน ์(Microsoft Teams)  

6.1. สำรวจความต้องการวมหมู่เรียนผ่าน 
6.2. สร้างห้องเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอน (Create Class) 
6.3. เพิ่ม/ลบ ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (Update Teacher)  
6.4. เพิ่ม/ลบ ข้อมูลนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน (Update Member) 
6.5. กำหนดห้องเรียน (Class) ให้สามารถใช้งานผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
6.6. เปิดใช้งานห้องเรียนออนไลน์(Activate) (Microsoft Teams) 
6.7. ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/วิทยาลัยให้ตรวจสอบห้องเรียนออนไลน์ 
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7. การส่งข้อมูลนิสิต ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  

7.1. ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ต้องนำส่ง เนื่องจากในแต่ละครั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการกำหนด
ข้อมูลที่จำเป็น ตามหนังสือที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมา หรือ
ตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ ดังนี้ 
- ระบบจัดส่งข้อมูลนิสิต (www.data3.mhesi.go.th) 
- ระบบจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและข้อมูลภาวะการมีงานทำ (employ.mhesi.go.th) 

7.2. จัดเตรียมข้อมูลตามรายการที่ระบุให้ครบถ้วน 100% จึงจะสามารถยืนยันผลการจัดส่งได้ 
7.3. เข้าสู่ระบบจัดส่งข้อมูล โดยใช้ Username & Password ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ 
7.4. นำเข้าไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ (csv) เท่านั้น 
7.5. ดำเนินการกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลทีละรายการตามท่ีระบบกำหนด 
7.6. ยืนยันการจัดส่งข้อมูล เสร็จสิ้น 
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