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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

 
 

 ความเปนมาในการจัดทําคูมือความรูเร่ือง ระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษา ระดับปริญญาตรี 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีแนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ โดยจําแนกการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย เปน 3 ประเภท ดังนี้ 
   1.  การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (ระบบ Admission) 
   2.  การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัย ดําเนินการสอบ/คัดเลือก
โดยตรง 
   3.  การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะดําเนินการเอง  
   สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนหนวยงานกลางที่ใหบริการแก นักศึกษา 
อาจารย หนวยงานทั้งภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยมีลักษณะ
งานดังนี้    
   งานบริการทางวิชาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
   1.  งานบริการเรื่องการรับเขาศึกษา     
   2.  งานบริการเกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
การรับรองสถานภาพนักศึกษา และบริการตรวจสอบคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   3.  งานบริการการจัดตารางสอน ตารางสอบ 
   4.  งานบริการรับจดทะเบียนฯ เพิ่ม-ถอน และเพิกถอนรายวิชา ตลอดจนการชําระคาธรรมเนียมวา
ดวยการศึกษา    
   5.  งานบริการเกี่ยวกับผลการศึกษาและการแจงจบการศึกษาตลอดจนดําเนินการขออนุมัติปริญญา 
   6.  งานบริการขอมูลตางๆ บริการขอมูลขาวสารของสํานักทะเบียนฯ บริการใบรับรองทางการศึกษา 
เชน ใบรับรองฐานะชั้นป เปนตน 
   7.  งานประมวลผลการศึกษา 
   8.  งานสารบรรณ รับสงเอกสาร งบประมาณ นโยบายและแผน 
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 หลักการและเหตุผล 

   ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทอยางมากในทุกวงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีการประยุกต
นําเอาคอมพิวเตอรเขามาใชอยางกวางขวาง เชน ชวยงานดานออกแบบ ชวยงานดานเก็บเอกสารและเตรียม
เอกสาร ชวยงานดานการจัดการขอมูล และ ชวยงานดานการเรียนการสอน เปนตน 

   ระบบงานทางดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็เชนกัน ซึ่งทุกๆ หนวยงานเริ่มนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดระบบงานของแตละหนวยงานมากขึ้น และไดสงเสริมใหบุคลากร ไดศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอรมากขึ้นเชนกัน เพื่อนําความรูมาพัฒนาหนวยงานของตนเอง ใหเกิดความทันสมัย สงผลใหเกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเฉพาะหนวยงานนั้นๆ รวมไปถึงการพัฒนาการดําเนินงานของภาครัฐให
เจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้น สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล ก็เปนหนวยงานภาครัฐที่มีภาระหนาที่รับผิดชอบ 
งานรับเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

   ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําการจัดการความรู การใชเทคโนโลยี
ในระบบงานรับเขาศึกษา ของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการ อีกทั้ง
สามารถใชเทคโนโลยีในระบบงานนี้ ชวยในการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมสถิติตางๆ เพื่อใชในการวางแผนงาน
รับเขาศึกษาในปการศึกษาใหมตอไป   

 

 วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหบุคลากรมีแนวทางหรือเพื่อใหมีการจัดการความรูในเรื่องการใชเทคโนโลยีในระบบงาน

รับเขาศึกษาอยางเปนระบบ 

  2. เพื่อใหบุคลากรตางๆ ในสํานักทะเบียนและประมวลผล ไดทราบขั้นตอนและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของระบบงานรับเขาศึกษา 

  3.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับปจจัย
ตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  4.  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเสริมกลยุทธสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคต 
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    ขอบเขต 

  เปนการจัดการความรูการใชเทคโนโลยีในระบบงานรับเขาศึกษา ประเภทการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง เริ่มจากการเตรียมความพรอมของขอมูลตางๆ การประสานงานกับ
ธนาคารกรุงไทยในเรื่องวิธีการชําระเงิน กําหนดวัน-เวลาที่ธนาคารกรุงไทยรับชําระเงิน การบันทึกขอมูล
รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร เกณฑขั้นตํ่าของแตละโครงการรับเขา/คณะ-สาขาวิชา การ
ดําเนินการรับสมัคร และรวมถึงการจัดทํารายงานสรุปผลตางๆ เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 
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บทที่ 2 
การบันทึกขอมูลในระบบ 

 
 
 
 

 ขอมูลที่ตองทําการบันทึก  

  รายละเอียดขอมูลที่ตองบันทึก โดยดูจากประกาศรับสมัคร สามารถแยกไดดังนี้ 
   1.  โครงการที่เปดรับสมัคร 
    1.1  คณะ/สาขาวิชา ในแตละโครงการ 
    1.2  ประเภทการสมัคร เปนการสมัครสอบขอเขียน หรือ การสมัครรับคัดเลือก 

    1.3  วันเวลา การเปดรับสมัคร และสิ้นสุด 
    1.4  คุณสมบัติผูสมัคร / เงือ่นไข ที่ถูกกําหนดในประกาศ และเงื่อนไขเฉพาะ 
คณะ/สาขาวิชานั้น 
    1.5  กรณีสอบขอเขียน 
      1.5.1  วันเวลาสอบขอเขียน 
      1.5.2  รายวิชาที่ใชสอบ 
    1.6  กรณีสมัครรับคัดเลือกใหเปนไปตามเกณฑที่คณะนั้นๆ กําหนด 
 
   2.  การบันทึกขอมูลการสมัครผานระบบการรับเขาศึกษา ของ VisionNet 
    สามารถดูวิธีการบันทึกขอมูลรับสมัครผานระบบการรับเขาศึกษา ของ VisionNet ไดจาก
วิธีการใชโปรแกรมระบบรับเขาศึกษา (USER MANUAL) ในบทที่ 3  
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บทที่ 3 

การใชโปรแกรมระบบบริการการศึกษา  (USER MANUAL) 

 
 
 
 
 
 
   

 การใชเทคโนโลยีในระบบงานรับบุคคลเขาศึกษา 

  ระบบงานรับบุคคลเขาศึกษานี้เปนระบบงานที่เปนสวนแรกสุดของการใหบริการทางการศึกษาโดยระบบจะ
ดําเนินการตั้งแตกําหนดสาขาวิชา และเงื่อนไขการรับสมัครในแตละป/ภาคการศึกษา รับสมัครผูที่สนใจเขาศึกษา 
ทั้ง Web และ Back Office ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาตามเงื่อนไขที่ระบุ การจัดที่นั่งสอบ การกําหนดผู
คุมสอบ การบันทึกผลการสอบ ไปจนถึงการปรับสถานะเปนผูไดรับคัดเลือก การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม และ
กําหนดเลขทะเบียนใหแกผูที่ผานการรับคัดเลือก โดยเราสามารถแบงขั้นตอนไดเปนดังนี้ 

ข้ันตอน คําอธิบาย 

การเตรียมขอมูลพื้นฐาน เปนการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานสําหรับนําไปใชในงานรับสมัคร
นักศึกษาใหมแตละป/ภาคการศึกษา ซึ่งการบันทึกขอมูลในสวนนี้ 
จะเปนการบันทึกขอมูลเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะทําการเปลี่ยนแปลง/
เพ่ิมเติมขอมูล เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการรับสมัคร
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทานั้น 

การบันทึกขอมูลรับสมัคร เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการทุกครั้งที่มีการรับสมัครบุคคลเขา
ศึกษา กิจกรรมดังกลาว ไดแก การสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร และ
รายวิชาสอบ 

 

 การเตรียมขอมูลพื้นฐาน 

   การเตรียมฐานขอมูลสําหรับการรับสมัครใหสมบูรณจะกระทําเพียงครั้งเดียว เพื่อเตรียมขอมูลให
พรอมสําหรับการใชงานในหนาจอตาง ๆ ซึ่งผูใชงานจะเขามาทําการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลอีกครั้งก็
ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยเทานั้น  

    ประเภท/โครงการ 

   เปนหนาจอในการกําหนดประเภท/โครงการ โดยกอนทําการบันทึกสาขาวิชา ผูใชงานจะตอง
ตรวจสอบการกําหนดประเภท/โครงการที่เปดรับสมัครวามีอยูในระบบครบถวนแลวหรือไม เนื่องจากจะตองใช
ขอมูลประเภท/โครงการในการอางอิงการสมัครในแตละสาขาวิชา 
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   ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลประเภท/โครงการไดจาก ระบบฐานขอมูลหลัก -> ระเบียนวิชาการ -> 
ฐานขอมูลอางอิง โดยเลือกที่ปุม โครงการ และโครงการยอย หากไมพบขอมูล ใหทําการเพิ่มเติมใหเรียบรอย
เสียกอน 

 
                 หนาจอกําหนดโครงการ และโครงการยอย 

  ขั้นตอนการบันทึก 

   1.  เขาสูเมนู ฐานขอมูลหลัก -> ระเบียนวิชาการ -> ฐานขอมูลอางอิง ตรวจสอบรหัส และ
คําอธิบายโครงการ 
   2.  กําหนดระดับการรับสมัคร ซึ่งการกําหนดดังกลาว จะสัมพันธกับชุดของประวัติที่จะใหผูสมัคร
บันทึกผาน Web (อางอิงปุม “ระดับการรับสมัคร” ในหนาจอเดียวกันนี้) 
   3.  กําหนดการแสดงผลหนา Web เปน Y 
   4.  บันทึกอันดับที่สามารถใหผูสมัครเลือกได 
   5.  บันทึกรูปแบบใบแจงยอด 
   6.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
 
    สาขาวิชา 

 

   เปนหนาจอในการกําหนดสาขาวิชาที่เปดรับสมัครในแตละประเภท/โครงการ พรอมทั้งคุณสมบัติ 
เงื่อนไขตาง ๆ ของแตละสาขาวิชา โดยกอนทําการบันทึกสาขาวิชา ผูใชงานจะตองตรวจสอบการกําหนดประเภท/
โครงการที่เปดรับสมัครวามีอยูในระบบครบถวนแลวหรือไม เนื่องจากจะตองใชขอมูลประเภท/โครงการในการ
อางอิงการสมัครในแตละสาขาวิชา (ตองทราบวาผูสมัครแตละคนมาจากโครงการใด) 
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  การบันทึกเปนชุดตามโครงการ/คณะ 
   เปนหนาจอที่ชวยใหผูบันทึกสามารถกําหนดรหัสและบันทึกขอมูลเบื้องตนของสาขาวิชาไดจํานวนมาก
ตามประเภทโครงการ และคณะที่สังกัด 
 

 
 

หนาจอบันทึกสาขาวิชา เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมลูสาขาวิชา 
   
  ขั้นตอนการบันทึก  
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลสาขาวิชา เลือกประเภท และ
คณะที่ตองการบันทึกขอมูล 
   2.  ระบุรหัสสาขาวิชา  (รหัสสาขาวิชาควรสอดคลองกับประเภทโครงการ/คณะที่รับสมัคร) 
   3.  บันทึกขอมูลตาง ๆ ใหครบถวน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
 

ขอมูล รายละเอียด หมายเหตุ 

ชื่อไทย ชื่อสาขาวิชา (ภาษาไทย)  
ชื่ออังกฤษ ชื่อสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ)  
ศูนย ศูนยที่เปดรับนักศึกษา  
ระดับ ระดับการศึกษา  
รอบ รอบการเรียน  
คณะ คณะที่สังกัด ไมตองบันทึก 
ประเภท ประเภท/โครงการที่รับสมัคร ไมตองบันทึก 

    
   4.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
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   5.  สามารถเลือกปุม “บันทึกรายสาขา” เพื่อไปยังหนาจอการบันทึกรายละเอียดการรับสมัครราย
สาขาวิชา 
 
 การบันทึกรายละเอียดการรับสมัครรายสาขาวิชา   
                  การบันทึกรายละเอียดการรับสมัครรายสาขาวิชา เปนหนาจอที่ชวยใหผูใชงาน สามารถบันทึก
รายละเอียดการสมัครเขาศึกษาในแตละสาขาวิชา อันไดแก การตรวจสอบการสมัครซ้ําซอน คําอธิบายวิธีการสมัคร 
คําอธิบายวิธีการยืนยันเขาศึกษา Linkผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ฯลฯ ไดครบถวนยิ่งขึ้น 
 
 

             
 
                  หนาจอบันทึกสาขาวิชา เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลสาขาวิชา   
                                                   (เลือกปุม “บันทึกรายสาขา”) 
 ขั้นตอนการบันทึก  
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลสาขาวิชา คลิกปุม “บันทึกราย
สาขา” จากนั้น ระบุประเภท/โครงการ และรหัสสาขาวิชาที่ตองการบันทึก 
   2.  ตรวจสอบขอมูล หรือบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ขอมูล รายละเอียด หมายเหตุ 

ชื่อไทย ชื่อสาขาวิชา (ภาษาไทย)  
ชื่ออังกฤษ ชื่อสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ)  
ศูนย ศูนยที่เปดรับนักศึกษา  
ระดับ ระดับการศึกษา  
คณะ คณะที่สังกัด  
โครงการ ประเภท/โครงการที่รับสมัคร ไมตองบันทึก 
รอบ รอบการเรียน  
กลุมตรวจสอบซ้ํา กลุมการสมัครที่ตองการใหตรวจสอบ

การสมัครซ้ํา 
อางอิงการบันทึกขอมูล 
จากเมนูบันทึกขอมูล
กลุมสอบ 

อธิบายวิธีสมัคร บันทึกขอความ หรือระบุ Link 
คําอธิบายวิธีการสมัคร*** 

 

คําอธิบายวิธีการยืนยันเขา
ศึกษา 

บันทึกขอความ หรือระบุ Link 
คําอธิบายวิธีการยืนยันเขาศึกษา*** 

 

Link ผูมีสิทธิสอบขอเขียน ระบุ Link คําอธิบายสําหรับแสดงแกผูที่
มีสิทธิสอบขอเขียน ผาน Web*** 

 

Link ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ ระบุ Link คําอธิบายสําหรับแสดงแกผูที่
มีสิทธิสอบสัมภาษณ ผาน Web*** 

 

Link ผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา ระบุ Link คําอธิบายสําหรับแสดงแกผูที่
ยืนยันสิทธิเขาศึกษา ผาน Web*** 

 

URL Link ระบุ Link คําอธิบายเพ่ิมเติม***  
 
*** สามารถจัดทํา file คําอธิบายตาง ๆ ในรูปแบบ html แลวนําไปเก็บไวที่ Folder “QuotaDoc” จากนั้นระบุชื่อ 
file ในชองที่กําหนดใหดังตัวอยางภาพการบันทึกรายละเอียดการรับสมัครรายสาขาวิชา 
   3.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
   4.  สามารถเลือกปุม “บันทึกเปนชุด” เพื่อไปยังหนาจอการบันทึกสาขาวิชาเปนชุดตามโครงการ 
และคณะที่สังกัด 
 
   เงื่อนไขการรับสมัคร  
  เปนหนาจอที่ใชในการบันทึกคุณสมบัติผูสมัคร หรือเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษาใหม โดยกําหนดเปน
รหัสเงื่อนไขการรับสมัครไว แลวสามารถนํารหัสเงื่อนไขดังกลาวไปใชเปนเงื่อนไขในการตรวจสอบผูสมัครเขาศึกษา
แตละสาขาวิชาในแตละป/ภาคการศึกษาได โดยการตรวจสอบของระบบจะกระทําเมื่อผูสมัครบันทึกขอมูลของ
ตนเองเขาในระบบ แลวเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัครเขาศึกษา ระบบจะนําคุณสมบัติของผูสมัครเปรียบเทียบกับ
เงื่อนไขการสมัครที่กําหนดไวในสาขาวิชานั้น เมื่อพบวาคุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว ก็
จะแจงเตือนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เปนการปองกันไมใหผูสมัครสมัครสอบในสาขาวิชาที่ไมตรงตามคุณสมบัติที่
กําหนดไว 
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                       หนาจอบันทึกเงื่อนไขการรับสมัคร  เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกเงื่อนไขการรับสมัคร 
   
  ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกเงื่อนไขการรับสมัคร จากนั้น ระบุรหัส
กลุมเงื่อนไขที่ตองการ (สามารถคลิกที่ปุมคนหา เพื่อคนหารหัสกลุมเงื่อนไขที่มีอยูแลวได โดยเมื่อคลิกที่ปุมคนหา
แลว ใหดับเบิ้ลคลิกที่รหัสที่ตองการ ระบบก็จะแสดงหนาจอดังรูปดานบน) 
   2.  บันทึกชื่อกลุมเงื่อนไข (ควรบันทึกใหสอดคลองกับกลุมการรับสมัคร หรือกลุมของสาขาวิชาที่ใช
เปนเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณสมบัติ) 
   3.  บันทึกคําอธิบายเงื่อนไขการสมัคร (สามารถจัดทํา file คําอธิบายในรูปแบบ html แลวนําไปเก็บไว
ที่ Folder “QuotaDoc” จากนั้นระบุชื่อ file ในชองที่กําหนดใหดังรูป 
 

 
     ตัวอยางการกําหนดคําอธิบายเงื่อนไขการสมัครที่สรางจาก file html 
 

   4.  ตรวจสอบขอมูล หรือบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ขอมูล เงื่อนไขท่ีตรวจสอบ หมายเหตุ 

ปที่จบการศึกษาจาก  ถึง ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
สําหรับวุฒิที่ใชในการสมัคร 

1. หากไมไดจบในชวง พ.ศ. นี้
ไมสามารถสมัครได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ให
กําหนดเปน 0000 ถึง 9999 

GPAX ตํ่าสุด คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 1. หากนอยกวาที่กําหนดไม
สามารถสมัครได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ให
กําหนดเปน 0.00 

ตรวจสอบการสมัครซ้ํา การอนุญาต/ไมอนุญาตใหสมัคร
สอบซ้ํา โดย Y: ตรวจสอบ = ไม
อนุญาตใหสมัครซ้ํา 
       N: ไมตรวจสอบ = อนุญาต
ใหสมัครซ้ํา 

 

รายไดผูปกครองตอปจาก  ถึง ชวงรายไดผูปกครอง (ตอป) ที่
สามารถสมัครเขาศึกษาได 

1. หากไมอยูในชวงนี้ไม
สามารถสมัครได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ให
กําหนดเปน 0 ถึง 
9999999999 

ชวงอายุระหวาง  ถึง ชวงอายุ (ป) ที่สามารถสมัครได 1. หากไมอยูในชวงนี้ไม
สามารถสมัครได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนําไข ให
กําหนดเปน 0 ถึง 999 

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา (Degree) ที่ใชใน
การสมัคร 

1. หากไมเปนไปตามระบุไม
สามารถสมัครสอบได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ไม
ตองระบุ 

ภูมิลําเนา ภูมิลําเนา (จังหวัด) ที่สมัครได 1. หากไมเปนไปตามระบุไม
สามารถสมัครสอบได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ไม
ตองระบุ 

สถาบันเดิม สถาบันการศึกษาเดิม ที่สมัครได 1. หากไมเปนไปตามระบุไม
สามารถสมัครสอบได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ไม
ตองระบุ 

คะแนน ONET ระบุรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และ
คะแนนขั้นต่ํา 

1. หากคะแนนนอยกวาที่ระบุไม
สามารถสมัครสอบได 
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ขอมูล เงื่อนไขท่ีตรวจสอบ หมายเหตุ 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ไม
ตองระบุ 

คะแนน ANET ระบุรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และ
คะแนนขั้นต่ํา 

1. หากคะแนนนอยกวาที่ระบุไม
สามารถสมัครสอบได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ไม
ตองระบุ 

GPA คะแนนกลุมสาระการ
เรียนรู 

ระบุรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และ
คะแนนขั้นต่ํา 

1. หากคะแนนนอยกวาที่ระบุไม
สามารถสมัครสอบได 

2. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ไม
ตองระบุ 

คะแนนอื่น ๆ  ระบุรหัสรายวิชา และคะแนนขั้น
ตํ่า 
อางอิงขอมูลจากเมนู “คะแนน
อ่ืน ๆ” ในกลุมเมนูเดียวกันน้ี 

4. หากคะแนนนอยกวาที่ระบุไม
สามารถสมัครสอบได 

5. กรณีไมใชเปนเง่ือนไข ไม
ตองระบุ 

 
   5.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
 
    กลุมสอบ  
   เปนหนาจอที่ใชในการบันทึกกลุมการสมัครเขาศึกษา โดยในหนาจอนี้ ทานจะตองระบุขอมูล 2 สวน 
คือ ขอมูลกลุมสอบ และขอมูลคาใชจายที่ใชในการสมัครเขาศึกษา ในแตละกลุมสอบ จําแนกตามวิธีการรับสมัคร 
เชน ดวยตนเอง, ไปรษณีย หรือผานทาง Web Site เปนตน (ทําการบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ เมื่อมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงคาใชจายในการสมัครเขาศึกษาแตละภาคการศึกษา)  
 

 
เมนู “บันทึกขอมูลกลุมสอบ” ใน กลุมเมนู ขอมูลระบบ ระบบรับบุคคลเขาศึกษา 
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  ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลกลุมสอบ จากนั้น บันทึกรหัส
กลุมสอบ ที่ชองรหัสกลุมสอบ 
   2.  ระบุคําอธิบาย 
   3.  กําหนดคาใชจายในการสมัครเขาศึกษา แตละประเภทการสมัคร (สงผลโดยตรงตอการตั้งหนี้
คาใชจายของผูสมัครแตละคน) โดยใชเมาสคลิกที่กลุมสอบที่ตองการบันทึก จากนั้นกําหนดขอมูลดังนี้  
 

ขอมูล การบันทึก 

ประเภทการรับสมัคร ระบุประเภทการรับสมัคร เชน ดวยตนเอง, ไปรษณีย หรือผานทาง Web Site 
คาใชจาย บันทึกรหัสคาธรรมเนียมที่เก็บกับผูสมัคร  (อางอิงรหัสคาธรรมเนียมจากระบบ

การเงิน) กรณีการสมัครเขาศึกษาประเภทใด มีคาใชจายมากกวา 1 คา ใหบันทึก
ประเภทการรับสมัครซ้ําไดมากกวา 1 บรรทัด โดยแตละบรรทัดกําหนดรหัส
คาธรรมเนียมใหแตกตางกัน  

ยอดเงิน ระบุยอดเงินที่เรียกเก็บตามรหัสคาธรรมเนียมในแตละคา 

 
     ขอมูลรายวิชา 
  เปนขั้นตอนการบันทึกรายวิชาที่ใชในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา ซึ่งรายวิชาที่ไดบันทึกไวนี้จะถูกนําไป
กําหนด เปนเงือ่นไขในการสอบคัดเลือกในแตละกลุมสอบแตละป/ภาคการศึกษาอีกครั้ง (ศึกษาเพิ่มเติมที่หัวขอ 
“บันทึกขอมูลสอบแตละกลุมสอบ”) 
 
    การบันทึกเปนรายวิชา   

 
 

หนาจอบันทึกขอมูลรายวิชา เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลรายวิชา 
 

  ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลรายวิชา จากนั้น บันทึกรหัส
รายวิชา (ควรระบุใหสอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด)  
   2.  บันทึกประเภทการสอบ 
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   3.  บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน ประกอบดวย ชื่อภาษาไทย  ชื่อยอ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ และชื่อคณะหรือหนวยงานที่สังกัด (หากเปนรายวิชาที่ตองสอบกับผูสมัครจํานวนมาก โดยไมสังกัด
คณะใด ใหระบุเปน 99: ไมระบุ)  
   4.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
   5.  สามารถเลือกปุม “บันทึกเปนชุด” เพื่อไปที่หนาจอบันทึกรายวิชาเปนชุดตามคณะ 
   การบันทึกคะแนนเปนชุดตามคณะ 

 

 
หนาจอบันทกึขอมูลรายวิชา เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลรายวิชา 

 (เลือกปุม “บันทึกเปนชุด”) 
 
  ขั้นตอนการบันทึก 
    1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลรายวิชา เลือกปุม “บันทึก
เปนชุด”  จากนั้นเลือกคณะ 
    2.  บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน ประกอบดวย ชื่อภาษาไทย  ชื่อยอ ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ และประเภทการสอบ  
    3.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
    4.  สามารถเลือกปุม “บันทึกรายวิชา” เพื่อไปที่หนาจอบันทึกทีละรายวิชา 
 
   ขอมูลสถานที่สอบ 
    สนามสอบ   

    ใชในการบันทึกขอมูลสนามสอบ เพื่อแจงสถานที่สอบแกผูสมัคร (กรณีตองการแจงขอมูลเปน
สนามสอบ)  
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หนาจอบันทึกขอมูลสนามสอบ  เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ขอมลูสนามสอบ 

 
 
 ขั้นตอนการบันทึก 

    1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ขอมูลสนามสอบ จากนั้น บันทึกรหัส
สนามสอบ และชื่อสนามสอบทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
    2.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
 
   ขอมูลหองสอบ  
   ใชในการบันทึกขอมูลหองสอบ สําหรับนําไปจัดที่นั่งสอบใหแกผูสมัคร  

 

 
    หนาจอบันทึกหองสอบ  เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ขอมูลหองสอบ 
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 ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ขอมูลหองสอบ จากนั้น เลือกศูนย และ
อาคาร 
   2.  บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน ดังนี้ 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

รหัสหอง ระบุรหัสหองสอบ 
ชื่อหอง (ไทย) ชื่อหอง สําหรับแสดงกรณีเลือกแสดงขอมูลเปนภาษาไทย 
ชื่อหอง (อังกฤษ) ชื่อหอง สําหรับแสดงกรณีเลือกแสดงขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 
พ้ืนที่ (ตร.ม.) พ้ืนที่หอง เปนตารางเมตร 
ที่นั่งเรียน จํานวนที่นั่งเรียน (อาจไมตองระบุ) 
ที่นั่งสอบ จํานวนที่นั่งสอบ สําหรับใชในการจัดที่นั่งสอบ 
ประเภท ระบุเปน S: หองสอบ (รับสมัคร) เทานั้น 
สถานะ สถานะการใชงานของหอง 
คุณลักษณะ คุณลักษณะพิเศษของหองนั้น 
สนามสอบ สนามสอบ (อางอิงขอมูลจากหัวขอ “สนามสอบ”) 

    
   3.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
 
      การบันทึกขอมูลอางอิงอื่นๆ 
     วุฒิที่ใชรับสมัคร 
     ใชในการบันทึกวุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครเขาศึกษา 

 
               หนาจอบันทึกวุฒิรับสมัคร เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ฐานขอมูลอางอิง 

( เลือกปุม “วุฒิรับสมัคร”) 
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 ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ฐานขอมูลอางอิง เลือกปุม “วุฒิรับสมัคร”  
   2.  บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน ดังนี้  
 

ขอมูล คําอธิบาย 

รหัสวุฒิสมัครเขาศึกษา รหัสวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึกษา 
ชื่อวุฒิสมัครเขา ชื่อวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึกษา 
ENTRYDEGREENAME ชื่อวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อยอวุฒิสมัครเขา ชื่อยอวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึกษา 
ENTRYDEGREENAMEABB ชื่อยอวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) 

 
   3.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
 
 
   ตําแหนงคุมสอบ 
   ใชในการบันทึกตําแหนงคุมสอบ   
 

 
  หนาจอบันทึกตําแหนงคุมสอบ  เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ฐานขอมูลอางอิง 

( เลือกปุม “ตําแหนงคุมสอบ”) 

 
  ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ฐานขอมูลอางอิง เลือกปุม “ตําแหนงคุม
สอบ”  
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   2.  บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน ดังนี้   
ขอมูล คําอธิบาย 

รหัสตําแหนง รหัสตําแหนง 
ชื่อตําแหนง ชื่อตําแหนงคุมสอบ 
ชื่อตําแหนงอังกฤษ ชื่อตําแหนงคุมสอบ (ภาษาอังกฤษ) 

 
   3.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
 
  หนวยงานของคณะกรรมการคุมสอบ 
  ใชในการบันทึกหนวยงานของคณะกรรมการคุมสอบ   
 

 
หนาจอบันทึกหนวยงานของกรรมการคุมสอบ  เมน ูระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมลูระบบ -> ฐานขอมูลอางอิง ( เลือกปุม 

“หนวยงาน”) 

 
 ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ฐานขอมูลอางอิง เลือกปุม “หนวยงาน”  
   2.  บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน ดังนี้   
   3.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
  คะแนนอื่นๆ   
  ใชในการบันทึกคะแนนสอบรายวิชาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคะแนน ANET ONET และGPA กลุมสาระการเรียนรู ซึ่ง
เปนขอมูลอางอิงการบันทึกคะแนนอื่น ๆ ในหนาจอ “บันทึกเงื่อนไขการรับสมัคร” 
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การเรียกใชขอมูลคะแนนอื่น ๆ จากหนาจอ บันทึกเงื่อนไขการรับสมัคร 

การบันทึกขอมลูคะแนนอื่น ๆ ทําไดดังรูปดานลาง 

 
หนาจอบันทึกคะแนนอื่น ๆ  เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ ->ขอมูลคะแนนอื่นๆ  

 

 ข้ันตอนการบันทึก 
  1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> ขอมูลคะแนนอื่น ๆ จากนั้นบันทึกรายละเอียด
ตางๆ ใหครบถวน ดังนี้ 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

รหัส รหัสรายวิชา 
ขอมูล ชื่อรายวิชา 
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  2.  บันทึกตัวเลือกและคําอธิบายการกรอกขอมูล หากไมมีตัวเลือกใหบันทึกตัวเลือกเปน 99 และบันทึก
คําอธิบาย เปน – 
  3.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
   กลุมการตรวจสอบซ้ํา   
   ใชในการบันทึกรหัสตรวจสอบการสมัครสอบซ้ํา ซึ่งเปนขอมูลอางอิงการบันทึก กลุมตรวจสอบซ้ําใน
หนาจอ “บันทึกขอมูลสาขาวิชา”  

 
การเรียกใชขอมูลกลุมการตรวจสอบซ้ํา จากหนาจอ บันทึกขอมูลสาขาวิชา 

การบันทึกขอมูลกลุมการตรวจสอบซ้ํา ทําไดดังรูปดานลาง  

 
                     หนาจอบันทึกกลุมการตรวจสอบซ้ํา เมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ ->กลุมการตรวจสอบซ้ํา  
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  ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> กลุมการตรวจสอบซ้ํา จากนั้นบันทึก
รายละเอียดตางๆ ใหครบถวน ดังนี้   

ขอมูล คําอธิบาย 

รหัสกลุม รหัสกลุมการตรวจสอบการสมัครซ้ําซอน 
ชื่อกลุม ชื่อกลุมการตรวจสอบการสมัครซ้ําซอน 

 
   2.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
 
 

    การบันทึกขอมูลรับสมัคร   
   การบันทึกขอมูลการรับสมัครในหัวขอนี้ จะตองกระทําทุกครั้งเพื่อเตรียมรับสมัครนักศึกษาใหมในแต
ละปการศึกษา/รอบการรับสมัคร โดยนําขอมูลตาง ๆ ที่จัดเตรียมในหัวขอที่ผานมา มาใชในการกําหนดขอมูลตาง 
ๆ ดังตอไปนี้   
    โครงการ/สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร    
   เปนการบันทึกโครงการ/สาขาวิชาที่เปดรับสมัครในแตละปการศึกษา และรอบการรับสมัคร (บันทึกทุก
ครั้งที่มีกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม) 
โดยการบันทึกจะตองระบุจํานวนที่รับ เงื่อนไขตาง ๆ และหองสอบที่จะทําการจัดสอบใหแกผูสมัครเขาศึกษา   

 
     การบันทึกโครงการ/สาขาวิชาที่เปดรบัสมัครแตละปการศกึษา / รอบการรับสมัคร 

  เมนู ระบบรบับุคคลเขาศกึษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกสาขาวชิาที่เปดรบัสมัคร 
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   ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร จากนั้นเลือก
โครงการที่เปดรับสมัคร 
   2.  ระบุปการศึกษาที่เปดรับสมัคร  
   3.  บันทึกขอมูลใหครบถวนดังนี้ 

ขอมูลท่ีตองบันทึก คําอธิบาย หมายเหตุ 

สาขาวิชา สาขาวิชาที่เปดรับสมัครเขา
ศึกษาในแตละภาคการศึกษา  

อางอิงขอมูลจาก เมนู “บันทึกขอมูล
สาขาวิชา”  

รอบที่ รอบที่ ของการรับสมัครในแตละ
ป 

 

ระดับ ระดับการศึกษาที่เปดรับ  ไมตองบันทึก เนื่องจากถูกกําหนดไวใน
หนาจอ บันทึกขอมูลสาขาวิชา แลว 

กลุมเง่ือนไข กลุมเง่ือนไขในการตรวจสอบ
คุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษา 

อางอิงขอมูลจาก เมนู “บันทึกเงื่อนไขการ
รับสมัคร”  

เปนวิชาเอก เลือกรหัสหลักสูตร/สาขาวิชาที่
นักศึกษาจะตองศึกษาภายหลัง
จากไดรับการคัดเลือกเขาเปน
นักศึกษาแลว 

เลือกใหสอดคลองกับหลักสูตรที่นักศึกษา
จะตองศึกษา อางอิงการบันทึกรุน/กลุม 
ในหัวขอ “ขอมูลการเปดรับนักศึกษาใหม 
ตามแผนการรับนักศึกษาประจําป/ภาค
การศึกษา”  

สถานะ สถานะการรับสมัครของ
สาขาวิชานั้น จําแนกเปน 
จัดเตรียม ปดรับสมัคร และรับ
รายงานตัว ตามลําดับ 

*** ปจจุบันยังไมมีผลโดยตรงตอระบบ 
(ยังไมถูกนํามาใชงาน) 

รับ จํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษา
ในสาขาวิชา/โครงการนั้น 

- 

ผูสมัคร จํานวนผูสมัครในแตละ
สาขาวิชา 

ไมตองบันทึก เนื่องจาก ระบบจะทําการ
นับขอมูลจากจํานวนผูสมัครเขาศึกษา 

สอบผาน จํานวนผูที่รายงานตัวเขาเปน
นักศึกษาแลว 

ไมตองบันทึก เนื่องจาก ระบบจะนับจาก
จํานวนผูที่รายงานตัวเขาเปนนักศึกษา
แลว 

กลุมสอบ กลุมสอบของสาขาวิชานั้น ผูสมัครแตละคน จะไมสามารถสมัครสอบ
ในกลุมสอบเดียวกันได 

ความตอเนื่องของที่
นั่ง 

ความตอเนื่องของการกําหนดที่
นั่งสอบใหแกผูสมัคร  

เปนการกําหนดกรณีผูสมัครสอบ
สาขาวิชาเดียวกันมีลําดับการสมัครติดกัน
จะกําหนดใหเลขท่ีนั่งสอบขามไปจํานวนกี่
ลําดับ ถาเปน 1 หมายถึง มีเลขที่นั่งสอบ
ติดกัน  

รหัสเริ่มตน รหัสเริ่มตนของผูสมัครใน *** ปจจุบันยังไมมีผลโดยตรงตอระบบ 
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ขอมูลท่ีตองบันทึก คําอธิบาย หมายเหตุ 

สาขาวิชานั้น (ยังไมถูกนํามาใชงาน) 
กลุมวันสอบ กลุมวันที่ใชในการจัดสอบ *** ปจจุบันยังไมมีผลโดยตรงตอระบบ 

(ยังไมถูกนํามาใชงาน) 
การดําเนินงานลาสุด กิจกรรมการดําเนินงานลาสุด

ของการรับสมัคร ประกอบดวย 
10: รับสมัคร 
20: ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ขอเขียน 
30: ประกาศรายชิ่อผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ 
40: ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับ
การคัดเลือก 

สงผลโดยตรงตอการแสดงผลในหนาจอ 
Web  ของผูสมัคร 

วันที่รับสมัครจาก 
วันที่รับสมัครถึง 

ชวงวันที่รับสมัคร สงผลโดยตรงตอวันที่ผูสมัครสามารถ
สมัครเขาศึกษาได 

วันที่ยืนยันจาก 
วันที่ยืนยันถึง 

ชวงวันที่กําหนดใหยืนยันสิทธิ
เขาศึกษา 

สงผลโดยตรงตอวันที่ผูสมัครสามารถ
ยืนยันสิทธิเขาศึกษา 

วันที่ยกเลิกจาก 
วันที่ยกเลกิถึง 

ชวงวันที่กําหนดใหยกเลิกการ
ยืนยันสิทธิเขาศึกษา 

สงผลโดยตรงตอวันที่ผูสมัครสามารถ
ยกเลิกการยืนยันสิทธิเขาศึกษา 

 
   4.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
   5.  บันทึกขอมูลหองที่ใชในการจัดสอบ ดังนี้ 

ขอมูลที่ตองบันทึก คําอธิบาย หมายเหต ุ

ที่ ลําดับที่หองสอบ - 
หอง หองที่ใชจัดสอบ อางอิงขอมูลจาก เมนู “ขอมูลหองสอบ”  
ประเภท ประเภทการสอบ ประกอบดวย 

1. สอบขอเขียน 
2. สอบสัมภาษณ 

- 

จํานวน จํานวนที่นั่งสอบ ไมตองบันทึก เนื่องจากระบบจะนําจํานวน
ที่นั่งสอบที่ระบุไวในหองที่เลือกมาแสดง 

 
   6.  คลิกที่ปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก   
 
    กลุมสอบและรายวิชาที่สอบ 
   เปนการบันทึกขอมูลรายวิชาที่สอบในแตละกลุมสอบ และปการศึกษา /รอบ อางอิงขอมูลรหัสกลุม
สอบจาก เมนู “บันทึกขอมูลกลุมสอบ” โดยยึดหลัก สาขาวิชาที่มีกลุมสอบเดียวกัน จะสอบรายวิชาเดียวกัน และมี
เงื่อนไขในการผานแตละรายวิชา หรือประเภทการสอบ (ขอเขียน/สัมภาษณ) เหมือนกัน  
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การบนัทึกขอมลูการสอบแตละกลุมสอบ 

 เมน ูระบบรับบคุคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลสอบแตละกลุม 

 
ขั้นตอนการบันทึก 
   1.  เขาสูเมนู ระบบรับบุคคลเขาศึกษา -> ขอมูลระบบ -> บันทึกขอมูลสอบแตละกลุม เลือกรหัสกลุม
สอบ (อางอิงขอมูลจาก เมนู “บันทึกขอมูลกลุมสอบ”) 
   2.  ระบุปการศึกษา และรอบการรับสมัคร 
   3.  บันทึกขอมูลรายวิชาสอบ รายละเอียดดังนี้ 
 

ขอมูลท่ีตองบันทึก คําอธิบาย หมายเหตุ 

กรอกรหัส กรอกรหัสรายวิชา  อางอิงขอมูลจาก 
เมนู “ขอมูลรายวิชา”  

รายวิชา แสดงชื่อรายวิชาจากการกรอกรหัส  
วันสอบ วันเดือนปที่สอบ  
เวลาจาก  
เวลาถึง 

ชวงเวลาที่สอบ 
 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม  
คะแนนขั้นต่ําที่ผาน คะแนนขั้นต่ําที่ถือวาสอบผาน  
คิดแบบ % กําหนดใหการประมวลผลคะแนนเปน % หรือไม 

โดย 
Y: คิด = ประมวลผลเปน % 
N: ไมคิด = ไมประมวลผลเปน % 

 

คิดเปน (%) กรณี เลือกการคิดแบบ % ใหระบุน้ําหนัก หรือ  
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ขอมูลท่ีตองบันทึก คําอธิบาย หมายเหตุ 

% ที่ให 
นับรวม กําหนดคาใหระบบทําการประมวลผลจาก

คะแนนรวม (ไมพิจารณาแยกรายวิชา) โดย 
Y: นับรวม 
N: ไมนับรวม 

 

นับรวมกลุมประเภท
วิชา 

กําหนดคาใหระบบทําการประมวลผลจาก
คะแนนรวมตามกลุมประเภทวิชา (ไมพิจารณา
แยกตามกลุมประเภทรายวิชา)โดย  
Y: นับรวมกลุม 
N: ไมนับรวมกลุม 

 

 
   4.  คลิกปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 

 
การบนัทึกเง่ือนไขการผานจากประเภทวิชา  

 
   5.  กรณีกลุมสอบใด มีการประมวลผลคะแนน โดยมีเงื่อนไขการสอบผานจากการกําหนดน้ําหนัก
คะแนน ตามประเภทการสอบ เชน ใหน้ําหนัก (%) จากคะแนนสอบขอเขียน (ซึ่งอาจมีการสอบมากกวา 1 รายวิชา) 
การสอบสัมภาษณ หรือจากการสํารวจ ก็ใหบันทึกขอมูลตาง ๆ ในสวนลางของหนาจอ โดยรายละเอียดที่ตอง
บันทึกมีดังนี้ 
 

ขอมูลท่ีตองบันทึก คําอธิบาย หมายเหตุ 

ประเภทวิชา ระบุประเภทรายวิชา  
คิดเปน (%) % ที่ใหสําหรับประเภทวิชานั้น ระบบจะนําคะแนนดิบที่ไดในแตละ

รายวิชาตามประเภทที่ระบุมาประมวลผล 
 
6.  คลิกปุมหนาระเบียนเพื่อบันทึก 
 
 
 
 
 
 

  



 

26/47 

                 คูมือความรู เรื่อง ระบบรบัสมคัรคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

 

บทที่ 4 

การใชโปรแกรมรับสมัครบุคคลเขาศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 
 
 
   
 

การสมัครเขาใชงานระบบ 
 

 การตรวจสอบโครงการ/สาขาที่เปดรับสมัคร 

  ทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ และสาขาวิชาที่เปดรับสมัครในแตละภาคการศึกษา ดังนี้
     คลิกที่ เมนู “โครงการที่เปดรับสมัคร” ดานซายมือของหนาจอ แลวเลือกโครงการ / สาขาวิชาที่
สนใจสมัครเขาศึกษา เพื่อศึกษาคุณสมบัติของการสมัคร ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่จัดเตรียมไวให 

 

 

 

 ทานจะสามารถสมัครเขาศึกษาได ภายในชวงวันที่เปดรับสมัครเทานั้น 
 

1.   คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบขอมูล
โครงการ/สาขาวิชาที่เปดรับ

2. เลือกโครงการ 

4. เลือกสาขาวิชา 

คลิกที่นี่หากตองการ

กลับไปยังหนาแรก 

3.  ตรวจสอบรายละเอียดปการศึกษา 
และชวงวันที่เปดรับสมัคร 
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    ตรวจสอบคุณสมบัติของสาขาวิชาที่เลือก ประกอบดวยขอมูลทั่วไป เงื่อนไขการรับเขาศึกษา วิธีการ
สมัครสอบ คาใชจาย และรายวิชาที่สอบ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ปรากฏ  
 

 
 

 ควรศึกษารายละเอียดของแตละสาขาวิชาอยางเครงครัด เพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
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 การลงทะเบียนขอเขาใชงานระบบ 

    การขอ Username / Password 

  ภายหลังจากการศึกษารายละเอียดคุณสมบัติการสมัครเขาศึกษาในโครงการ/สาขาวิชาที่สนใจอยางถี่ถวน
แลว ทานสามารถลงทะเบียนขอ Username และ Password สําหรับการสมัครเขาศึกษาออนไลน ดังนี้ 

   กรณีที่ทานเคยสมัครเรียน หรือลงทะเบียนขอเขาใชงานระบบไว และมี Username / Password เดิม
อยูแลว สามารถใช Username / Password เดิมในการ Login เขาสูระบบ โดยไมตองลงทะเบียนเขาใชงานระบบ
ใหม  

    คลิกที่ เมนู “ลงทะเบียน” ดานซายมือของหนาจอ จากนั้นเลือก ระดับการสมัครที่ตองการ ดังภาพ 

 

 

 
 

 

1.  คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
ขอเขาใชงานระบบ 

2.  เลือกระดับ/ประเภท
การรับสมัคร เพื่อบันทึก

ขอมูลทะเบียนประวติ 3.  คลิกที่นี่ 
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 บันทึกขอมูลแตละรายการใหครบถวน   

   
 

 ทานจะไมสามารถบันทึกขอมูลไดเสร็จสิ้น หากไมบันทึกขอมูลที่มีสัญลักษณ * ใหครบถวน 

 ยืนยันการบันทึกขอมูล โดย 
  คลิกที่ปุม “ลงทะเบียน”   

 
 

 ระบบจะแสดงรายละเอียด รหัสผานที่ระบบกําหนดเปนรหัสผานเริ่มตนใหแกทาน โดยทานสามารถยืนยัน
รหัสผานเดิม และกําหนดรหัสผานใหมตามที่ตองการได ตามขั้นตอนดังภาพ 

 
* 

 
 
 
 
 

 

1.  ตรวจสอบรหัสผาน 

ที่ระบบกําหนดให 

2.  บันทึกรหัสผานเดิม 

3.  บันทึกรหัสผานใหม 

4.  ยืนยันรหัสผานใหม 

5.  คลิกที่นี่ 
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   การ Login เขาใชงานระบบ   
  การ Login เขาใชงานระบบ สามารถทําไดโดยการ คลิกที่ปุม “เขาสูระบบ” ในหนาแรกของระบบรับ
สมัคร จากนั้น ระบุ Username และ Password ที่กําหนดในขั้นตอนการขอ Username / Password ที่ผานมา 
   กรณีที่ทานเคยสมัครเรียน หรือลงทะเบียนขอเขาใชงานระบบไว และมี Username / Password 
เดิมอยูแลว สามารถใช Username / Password เดิมในการ Login เขาสูระบบ โดยไมตองลงทะเบียนเขาใชงาน
ระบบใหม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  บันทึก 

2.  บันทึกรหัสผาน 

3.  คลิกที่นี่ 

หนาจอแสดง

รายละเอียดตางๆ 

ภายหลังการ 

Login เขาใชงาน
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การสมัครเขาศึกษา 

 
 แนะนําเมนูที่สําคัญ  

เมื่อเขาสูระบบสําเร็จแลว จะพบเมนูตาง ๆ สําหรับการใชงานดังนี้  

 
 
เมนู และรายละเอียดการใชงาน 

เมน ู การใชงาน 

 ออกจากระบบ ใชเมื่อตองการออกจากระบบการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ทั้งนี้ ทานควรคลิกปุม 
“ออกจากระบบ” เสมอ เมื่อเลิกใชงานแลว เพ่ือปองกันขอมูลของทาน และปองกัน
บุคคลอื่นการทํากิจกรรมใด ๆ โดยใชสิทธิ์ของตัวทานเอง 

 เปล่ียนรหัสผาน ใชในการเปล่ียนรหัสผานการเขาใชงานระบบ ซึ่งทานควรอานคําแนะนําในการ
กําหนดรหัสผานใหมเพ่ือการกําหนดรหัสผานที่เหมาะสม 

 แกไขขอมูลผูสมัคร 

 
 ใชในการตรวจสอบ และปรับปรุงประวัติของทาน โดยการบันทึกเพ่ิมเติม หรือ

 

หนาจอจะแสดงขาวประกาศตางๆ

ที่สงถึงตัวทาน จึงควรเขาใชงาน 

Web site นี้อยางสม่ําเสมอ 
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เมน ู การใชงาน 

แกไขประวัติ จะตองบันทึกใหครบถวนตามหัวขอที่แตละประเภทกําหนดไว จากนั้น
คลิกปุม “แกไขขอมูลผูสมัคร” สวนทายของหนาจอ เพ่ือยืนยันการบันทึกขอมูล 
  ทานจะไมสามารถบันทึกขอมูลไดเสร็จส้ิน หากไมบันทึกขอมูลที่มีสัญลักษณ * 

ใหครบถวน 
 กรณีตองการเปล่ียนระดับการสมัครเขาศึกษา จะตองคลิกเลือก ระดับ
การศึกษาใหมที่ตองการ จากนั้นตรวจสอบ และบันทึกขอมูลประวัติที่ทาน
จะตองบันทึกเพ่ิมเติม ใหครบถวน เนื่องจากการสมัครเขาศึกษาในแตละระดับ/
โครงการตองการขอมูลพ้ืนฐานที่แตกตางกัน 

 สมัครสอบ เปนเมนู ที่ใชในกิจกรรมการสมัครเขาศึกษาในโครงการ/สาขาวิชาตาง ๆ (ศึกษา
ขอมูลอยางละเอียดจากหัวขอ “การสมัครสอบ”) 

 ผลการสมัครสอบ เปนเมนู ที่ใชในการตรวจสอบผลการสมัครสอบ ติดตามสถานภาพการสมัคร และ
ผลการสมัครเขาศึกษา ยกเลิกสาขาวิชาที่สมัคร ตลอดจนการยืนยันสิทธิ์ หรือสละ
สิทธิ์เขาศึกษา (ศึกษาขอมูลอยางละเอียดจากหัวขอ “ผลการสมัครสอบ”) 

 
 การสมัครสอบ  

การสมัครสอบ มีขั้นตอน ดังนี้  
   การสมัครสอบ  
   เมื่อตองการสมัครสอบ ใหคลิกที่ปุม “สมัครสอบ” จากนั้น ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้  

   เลือกโครงการ และสาขาวิชาที่สนใจ จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในแตละโครงการ/สาขาวิชา 
อยางละเอียด 

   
 

1. เลือกโครงการ 

3. เลือกสาขาวิชา 

คลิกที่นี่หากตองการ

กลับไปยังหนาหลัก 

2.  ตรวจสอบรายละเอียดปการศึกษา
และชวงวันที่เปดรับสมัคร 
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 ทานจะสามารถสมัครเขาศึกษาได ภายในชวงวันที่เปดรับสมัครเทานั้น   
 ระบบจะแสดงเฉพาะโครงการ และสาขาวิชาที่ตรงกับขอมูลระดับที่ทานตองการสมัครเขาศึกษา กรณีตองการ

สมัครในระดับการศึกษาอื่น ๆ ทานจะตองเปลี่ยนขอมูลระดับการศึกษาที่สมัคร ในเมนู “แกไขขอมูลผูสมัคร” แลว
เขาสูเมนู “สมัครสอบ  

ตรวจสอบ

รายละเอียดตาง ๆ 

ของการสมัครสอบ

ใหครบถวน 
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  ยืนยันการสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ตองการ โดยคลิกที่ปุม “ยืนยันสมัครสอบ” 

 
 

 การตรวจสอบเลขที่สมัคร และการพิมพใบแจงชําระเงิน 

 เมื่อยืนยันการสมัครสอบแลว จะปรากฏหนาจอ “ผลการสมัครสอบ” โดยจะแสดงเลขที่ใบสมัครที่สวนบนของ
หนาจอ ใหทานพิมพใบแจงยอดการชําระเงิน เพื่อติดตอขอชําระเงินธนาคารที่ระบุในใบแจงยอดตอไป 

 

 

คลิกที่นี่ “เพื่อสมัครสอบ” 

เลขที่ใบสมัคร 

คลิกที่นี่เพื่อพิมพใบแจงยอด 
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  กรณีที่ทานชําระเงินแลว และมหาวิทยาลัยทําการตัดใบเสร็จชําระเงินของทานแลว จะปรากฏสถานะ “มี
สิทธิสอบขอเขียน” พรอมดวยเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่รับชําระ โดยทานสามารถตรวจสอบสถานะดังกลาวไดจาก
หนาจอ “ผลการสมัครสอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางใบแจงยอดสําหรับ

ติดตอขอชําระเงินที่ธนาคาร 
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   การยกเลิกสาขาวิชาที่สมัคร   
  เมื่อทานสมัครสอบในสาขาวิชาใด ๆ แลว ตองการเปลี่ยนใจสมัครในสาขาวิชาใหม จะสามารถทําไดเมื่อ 
ทานทําการยกเลิกสาขาวิชาเดิมที่สมัครไว โดยการเขาสูเมนู “ผลการสมัครสอบ” คลิกที่ชอง  ยืนยันการยกเลิก 
จากนั้น คลิกที่ปุม “ยกเลิกการสมัครสอบ”  

 
   กรณีเปลี่ยนสาขาวิชามหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการ ไมคืนเงินคาสมัครสอบ ในสาขาวิชาเดิมที่ทาน
เคยสมัครไดชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครไวแลว 
   กรณีที่ทานทําการเลือกสาขาวิชาใหมโดยที่ไมทําการยกเลิกสาขาวิชาเดิมที่สมัครไวแลว จะปรากฏ
ขอความที่พื้นที่การสมัครสอบในสาขาวิชาใหม ดังนี้ 
 

 
 

 ผลการสมัครสอบ 

   การตรวจสอบผลการสมัครสอบ 
  ภายหลังจากการสมัครสอบแลว ทานจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยแนะนําอยางเครงครัด และ
เขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทานสามารถติดตามสถานะการสอบ และขอมูลตาง ๆ 
ที่ทางมหาวิทยาลัยตองการประชาสัมพันธในแตละขั้นตอนของการสมัคร รวมทั้งผลการสมัครสอบได จากเมนู “ผล
การสมัครสอบ”  
เมื่อถึงกําหนดวันประกาศสถานที่สอบขอเขียน เมนู “ผลการสมัครสอบ” จะแสดงสถานที่สอบใหเห็น 
 

 

 

 

 

 เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ทานควรเขาใชงานระบบ และตรวจสอบขอมูลในเมนูนี้ อยางสม่ําเสมอ  
 

 เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ทานควรเขาใชงานระบบ และตรวจสอบขอมูลในเมนูนี้ อยางสม่ําเสมอ  

คลิกที่นี่เพื่อยกเลิก

การสมัครสอบ 
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 คําแนะนําอ่ืนๆ 

    การดําเนินการกรณีถูก Lock หนาจอ 
หากทานไมไดใชงานระบบเกินกวา 15 นาที ระบบจะทําการ Lock หนาจอของทาน ใหทานคลิก 
    “หนาแรก”   เมื่อตองการไปยังหนาแรกของระบบรับสมัคร 
    “เขาสูระบบ”  เมื่อตองการ Login เขาใชงานระบบอีกครั้ง 
 

 
 
 
 
 การแสดงผลหนาจอกรณียังไมเลือกสาขาวิชา หรือยกเลิกการสมัครแลว 
 กรณีที่ทานไมไดเลือกสาขาวิชาเพื่อสมัครเขาศึกษา หรือเมื่อทําการยกเลิกสาขาวิชาที่สมัครไว เมื่อคลิกที่เมนู 
“ผลการสมัครสอบ” จะปรากฏผลดังหนาจอตอไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่นี่ เมื่อตองการไปยังหนา

แรกของระบบรับสมัคร 

คลิกที่นี่ เมื่อตองการ Login เขา
ใชงานระบบอีกครั้ง 
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บทที่ 5 
คูมือการตัดเงินคาสมัคร ระบบงานรับเขาศึกษา ระหวาง ระบบ-ธนาคาร 

 
 
 
 
 
 
   

 วิธีการตัดเงินคาสมัคร ระบบงานรับเขาศึกษา ระหวาง ระบบ-ธนาคาร 

1.  วันถัดไป ของการรับสมัครทุกๆ ครั้ง ดําเนินการโอนขอมูลจากธนาคารกรุงไทย ท่ี WEB 
www.dds.ktb.co.th 
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Username: MDSTUR   สําหรับรับสมัครระดับปริญญาตรี 
Password: **** 

 
Username: 8038   สําหรับรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 
Password: **** 

 
คลิ๊ก Login เขาสูระบบ 

    
 
เลือกเมนู Inbox 

 

    
แลวทําการบันทึกไฟล (Save Target as) 
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  ทําการบันทึกไฟลลงใน โฟรเดอร ที่กําหนดไว 
 

 
 

ทําการออกจากระบบ (Logout) 
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   คลิ๊กที่ไฟลที่ไดทําการบันทึกมา เพื่อจัดใหอยูในรูปแบบที่จะโอนเขาระบบตดัเงิน 
 

 
เลือก Extract to หรือ Copy ไฟลไปไวที่ โฟรเดอรที่เตรียมไว 
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2.  เขาสูระบบการตัดเงินผานโปรแกรม ระบบการเงิน 
 

 
 

เลือกระบบการเงิน 
 

 
ใส  Username 

Password 
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งานรับบริการทั่วไป --- ขอ 8 นําเขาขอมูลคาสมัครจากไฟลธนาคาร 
 

 
 
 

 
ระบุ ระดับการสมัคร 50: โอนขอมูลระดับปริญญาตรี 
   51: โอนขอมูลระดับบัณฑิตศึกษา 
 
รหัสควบคุมฯ รูปแบบ 15092008 (15=วันที่ 09=เดือนกันยายน 2008=ป ค.ศ) 
วันที่ชําระ  15/09/2552 (วัน / เดือน / ป พ.ศ.) 

 
แลวคลิ๊กที่ Import 
 
 
 
 
 
 
 

คลิ๊กที่ Import 
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เลือกไฟลที่ไดจากธนาคาร ใน โฟรเดอร ที่เตรียมไว 

 
 
จะได ขอมูลเขาระบบ 
ทําการเคลียขอมูลใหถูกตอง โดยการตรวจสอบในชอง สถานะ จะตองมีเครื่องหมาย / 

- เปรียบเทียบ  
o เลขที่สมัครที่ไดจากธนาคาร – เลขที่ผูสมัครจากฐานขอมลู 
o ชื่อผูสมัคร (ธนาคาร) – ชื่อผูสมัคร (ฐานขอมูล) 

ขอมูลทั้งสองจะตองตรงกัน (ธนาคาร และ ฐานขอมูล 
** สามารถตรวจสอบไดโดย คลิ๊กที่ แสดงเฉพาะ Error แลวทําการเคลียขอมูลใหตรงกนัทั้งหมด 
 

 
 

คลิ๊กที่ Open 

คลิ๊กที่  
แสดงเฉพาะ Error 
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จากนั้น 
กลับไปที่ เมนหูลัก 

งานรับบริการทั่วไป --- ขอ 9 ตัดบัญชีคาสมัครจากธนาคาร 

 
 
ทําการตัดเงิน  

 
ระบุ ระดับการสมัคร 50: โอนขอมูลระดับปริญญาตรี 
   51: โอนขอมูลระดับบัณฑิตศึกษา 
 
รหัสควบคุมฯ รูปแบบ 15092008 (15=วันที่ 09=เดือนกันยายน 2008=ป ค.ศ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

46/47 

                 คูมือความรู เรื่อง ระบบรบัสมคัรคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

 
คลิ๊กที่ ตัดบัญชี 
 

 
 
ดําเนินการตามที่มี Pop-Up ขึ้นแจง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิ๊กที่ ตัดบัญชี 
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3. รายงานการตัดเงิน 
เลือกที่รายงาน แลวเลือก ขอ 1 หรือ ขอ 2 

 

 
 
แสดงรายงาน 
 

 

คลิ๊กที่ รายงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
กันยายน 2552 


