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1. การเข้าสู่ระบบ 
 

การเข้าสูร่ะบบ ผู้ใช้สามารถเข้าสูร่ะบบงานรับสมคัรนกัศกึษาใหมไ่ด้ตามขัน้ตอนการปฏิบตัิดงันี ้
1. เปิดจอภาพ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในลกัษณะที่พร้อมปฏิบตังิาน 
2. เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) 
3. พิมพ์ URL ช่ือ http://admission.rmuti.ac.th/rmuti/admission/webform/login.aspx 
4. กด Enter 

 
การท างานของระบบเร่ิมที่หน้าจอ Login ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 

 ผู้ใช้งานระบบ Username (รหสัผู้ใช้), Password (รหสัผา่น) หลงัจากนัน้ กดปุ่ ม    เพื่อ
เข้าสูร่ะบบ
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2. ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก 
 

สว่นประกอบของหน้าจอหลกั เมือ่เข้าสูร่ะบบงานรับสมคัรนกัศกึษาใหม ่จะปรากฏหน้าจอหลกั 4 บริเวณ 
ดงัรูปภาพ 
 

รูป : หน้าจอหลกั 4 บริเวณ 
 
บริเวณที่ 1 : เป็นสว่นท่ีแสดงข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ใช้งาน ที่ก าลงั Login ท างานอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่ได้แก่ 

 ช่ือผู้ใช้งาน 

 วนัท่ีเข้ามาท างานในระบบ ครัง้สดุท้าย 
 

11  

22  

33  

44  
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บริเวณที่ 2 : เป็นสว่นเมนทูีใ่ช้ในการเปิดหน้าจอโปรแกรมตา่งๆ เพื่อการท างานในระบบตอ่ไป ประกอบด้วย 

   เมนคููม่ือการใช้งาน 

   เมนขู้อมลูพืน้ฐาน 

   เมนคูวามสมัพนัธ์ 

   เมนกูารสมคัรสอบ 

   เมนบูนัทกึผลการสอบ 

   เมนรูายงาน 
 

ผู้ใช้งานระบบ แตล่ะบคุคลจะเหน็เมนขูองระบบแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวา่ ผู้ใช้งานระบบนัน้อยู่
ในกลุม่ผู้ใช้งาน (User Group) ใด และในกลุม่ผู้ใช้งานนัน้ๆมีสทิธ์ิเห็นเมนใูดบ้าง 

ในเบือ้งต้นนี ้ผู้พฒันาระบบได้ก าหนดกลุม่ผู้ใช้งานไว้ 3 กลุม่คือ 
1. Campus Administrator  - เจ้าหน้าที่ดแูลระบบประจ ามหาวิทยาลยั 
2. Campus Operator  - เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 

ระบบจะแสดงรายละเอยีดเมนแูตกตา่งกนัไป ตามกลุม่ผู้ใช้งาน เช่น 

 Campus Administrator จะมีสทิธ์ิทกุเมนตูามหวัข้อข้างลา่งนี ้
 คูม่ือการใช้งาน 
 ข้อมลูพืน้ฐาน 
 ความสมัพนัธ์ 
 การสมคัรสอบ 
 บนัทกึผลการสอบ 
 รายงาน 

 Campus Operator จะมีสทิธ์ิใช้เมนดูงัตอ่ไปนี ้
 คูม่ือการใช้งาน 
 การสมคัรสอบ 

 สมคัรด้วยตนเอง 
 สมคัรทางไปรษณีย์ 
 บนัทกึการช าระเงิน 
 ออกใบเสร็จรับเงิน 
 พิมพ์บตัรสอบ (ไปรษณีย์) 
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 พิมพ์บตัรสอบ (ด้วยตนเอง) 
 ตรวจสอบที่นัง่สอบ 
 ตรวจสอบการสมคัรสอบ 
 ค้นหารายช่ือผู้สมคัร 

 รายงาน 
 ผู้สมคัร 
 การจดัห้องสอบ 
 การใช้ห้องสอบ 

 
บริเวณที่ 3 : เป็นพืน้ท่ีแสดงสว่นหน้าจอโปรแกรม แตล่ะรายการยอ่ย 
 
บริเวณที่ 4 : ปุ่ ม Print เป็นปุ่ มค าสัง่ส าหรับการพิมพ์หน้าจอ และปุ่ ม Log Out เป็นปุ่ มค าสัง่ส าหรับการออก

จากระบบ หลงัจากกดปุ่ มค าสัง่ Log Out จะปรากฏหน้าจอดงันี ้
 

 
รูป : หน้าจอ Log Out ออกจากระบบ 

 
หน้าจอนี ้แสดงวา่ระบบได้ท าการปิดการเช่ือมตอ่กบัฐานข้อมลู และออกจากระบบเรียบร้อย ใน

สว่นด้านลา่งของข้อความ “Log Out Successful.” จะมีปุ่ มอยู ่2 ปุ่ ม คือ 

   กดปุ่ มนี ้เพื่อเข้าหน้าจอ Login  และท าการเข้าสูร่ะบบ 

   กดปุ่ มนี ้เพื่อท าการปิดหน้าจอนี ้
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3. เมนูคู่มือการใช้งาน 
สว่นเมนคููม่ือการใช้งาน เป็นเมนทูี่ใช้เก็บคูม่ือการใช้งานในระบบ โดยคูม่ือจะถกูจดัเก็บในรูปแบบของ PDF 

ไฟล์ ซึง่ผู้ใช้สามารถ download คูม่ือและเปิดดผูา่นโปรแกรม Acrobat Reader ได้ 
รายการเมนใูนสว่นเมนคูู่มือการใช้งาน ประกอบด้วย 

 การรับสมคัรทางไปรษณีย์  - คูม่ือการรับสมคัรทางไปรษณีย์ 

 การรับสมคัรด้วยตนเอง   - คูม่ือการรับสมคัรด้วยตนเอง 
 

 
รูป : รายการเมนูย่อยในส่วนเมนูคู่ มือการใช้งาน 
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4. เมนูข้อมูลพืน้ฐาน 
 

สว่นเมนขู้อมลูพืน้ฐาน เป็นเมนทูีใ่ช้จดัการข้อมลูพืน้ฐานท่ีใช้ในระบบ ข้อมลูที่ก าหนดในสว่นนีจ้ะถกู
น าไปใช้ในเมนอูื่นๆตอ่ไป เช่น วทิยาเขต , หนว่ยงาน , รายช่ือโรงเรียน เป็นต้น 

รายการเมนใูนสว่นเมนขู้อมลูพืน้ฐาน ประกอบด้วย 

 ปฏิทินการศกึษา  - ข้อมลูปฏิทินการศกึษา 

 วิทยาเขต   - ข้อมลูวิทยาเขต – อาคาร - ห้อง 

 เจ้าหน้าที ่   - ข้อมลูเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบงานรับสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

 หนว่ยงาน   - ข้อมลูหนว่ยงานในสถานศกึษา 

 รายช่ือโรงเรียน  - ข้อมลูรายช่ือโรงเรียน 

 วิชาสอบ   - ข้อมลูวิชาสอบคดัเลอืก 

 หลกัสตูร/สาขาวชิา  - ข้อมลูหลกัสตูร/สาขาวิชา 
 

 
รูป : รายการเมนูย่อยในส่วนเมนูข้อมูลพืน้ฐาน 
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4.1 ปฏทินิการศึกษา 
ปฏิทินการศกึษา เป็นรายละเอยีดทางการศกึษาทีท่างมหาวิทยาลยัต้องการประกาศให้นกัศกึษารับทราบ 

โดยมีการแบง่ปฏิทินการศกึษาตามวิทยาเขต , ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา และ ประเภทปฏิทิน 
 

 
รูป : หน้าจอปฏทินิการศึกษา 

 
หน้าจอปฏิทินการศกึษา สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนปูฏิทินการศกึษา (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อ

หน้าจอปฏิทินการศกึษาเปิดขึน้มาแล้ว ให้ท าการเลอืกข้อมลูวิทยา, ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา และ ประเภทปฏิทิน 
(ต าแหนง่ที่ 2) หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงรายการข้อมลูที่อยูใ่นปฏิทินการศกึษานัน้ขึน้มา ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ 
(Tree View) (ต าแหนง่ที่ 3) 
 การจดัการข้อมลูปฏิทินการศกึษา 

 การเพิม่ข้อมลูปฏิทินการศกึษา  :  เลอืกไปที่ หวัข้อที่ต้องการเพิ่มรายละเอยีด (ต าแหนง่ที่ 3) แล้วจงึ
กดปุ่ มเพิม่ (ต าแหนง่ที่ 4) ระบบจะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 5) หลงัจาก
กรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

22  

11  

33  55  

44  
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 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูปฏิทินการศกึษา  :  จะต้องท าการเลอืกหวัข้อปฏิทินการศกึษา (ต าแหนง่ที ่3) 
ที่ต้องการก่อน ระบบจึงจะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 5) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ 
(ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูปฏิทินการศกึษา  :  จะต้องท าการเลอืกหวัข้อปฏิทินการศกึษา (ต าแหนง่ที่ 3) ท่ีต้องการ
ก่อน หลงัจากนัน้จึงกดปุ่ มลบ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการลบข้อมลู หากหวัข้อปฏิทินการศกึษาที่
ต้องการลบถกูอ้างองิในการใช้งานอยู ่ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 

 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

ระดบัวฒุกิารศกึษา  - ระดบัวฒุิการศกึษา 
รหสัปฏิทิน   - ระบบจะท าการก าหนดให้โดยอตัโนมตัิ 
ก าหนดการ   - รายละเอยีดที่ต้องการประกาศ 
วนั เดือน ปี   - วนั เดือน ปี ท่ีต้องการประกาศ 
วนัท่ีเร่ิมต้น   - ใช้ในการควบคมุก าหนดการในทะเบียน 
วนัท่ีสิน้สดุ   - ใช้ในการควบคมุก าหนดการในทะเบียน 
สถานท่ี    - ข้อมลูสถานท่ี 
หมายเหต ุ   - หมายเหต ุ

ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มข้อมลูปฏิทินการศกึษา 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบข้อมลูปฏิทินการศกึษาที่เลอืก 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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4.2 วิทยาเขต 
วิทยาเขต  เป็นรายละเอยีดข้อมลูเก่ียวกบัวทิยาเขต , อาคาร และ ห้องเรียน 

 

 
รูป : หน้าจอวิทยาเขต 

 
หน้าจอวิทยาเขต สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการวิทยาเขต (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อหน้าจอโปรแกรมวิทยา

เขตเปิดขึน้มาแล้ว จะแสดงรายละเอียดของ วิทยาเขต-อาคาร-ห้อง ทัง้หมดขึน้มาด้วย ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ 
(Tree View) (ต าแหนง่ที่ 2) 
 

22  11  
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4.2.1 การจัดการข้อมูลวิทยาเขต 

 

 
รูป : หน้าจอการจัดการข้อมูลวิทยาเขต 

 

 การเพิม่ข้อมลูวิทยาเขต  :  เลอืกไปที่ค าวา่ มทร (ต าแหนง่ที่ 2) แล้วจึงกดปุ่ มเพิ่ม (ต าแหนง่ที่ 3) ระบบ
จะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม
บนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูวิทยาเขต  :  จะต้องท าการเลอืกวิทยาเขต (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการก่อน 
ระบบจึงจะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 3) 
เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูวิทยาเขต  :  จะต้องท าการเลอืกวิทยาเขต (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการก่อน หลงัจากนัน้จึง
กดปุ่ มลบ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการลบข้อมลู หากวิทยาเขตที่ต้องการลบถกูอ้างอิงในการใช้งานอยู ่
ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 
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 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้
รหสัวิทยาเขต   - รหสัวิทยาเขต 
ช่ือวิทยาเขต (ไทย)   - ช่ือวิทยาเขตเป็นภาษาไทย 
ช่ือวิทยาเขต (English)  - ช่ือวิทยาเขตเป็นภาษาองักฤษ 
ที่อยู ่    - ที่อยูข่องวิทยาเขต 
โทรศพัท์    - เบอร์โทรศพัท์ของวิทยาเขต 
แฟกซ์    - เบอร์แฟกซ์ของวิทยาเขต 
เว็บไซด์    - เว็บไซด์ของวิทยาเขต 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของวิทยาเขต 

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มข้อมลูวิทยาเขต 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบข้อมลูวิทยาเขตทีเ่ลอืก 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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4.2.2 การจัดการข้อมูลอาคาร 

 

 
รูป : หน้าจอการจัดการข้อมูลอาคาร 

 

 การเพิม่ข้อมลูอาคาร  :  เลอืกไปที่วิทยาเขต (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการเพิม่อาคาร แล้วจงึกดปุ่ มเพิม่ 
(ต าแหนง่ที่ 3) ระบบจะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากกรอกข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูอาคาร  :  จะต้องท าการเลอืกอาคาร (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการก่อน ระบบจึง
จะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 3) เพือ่ท า
การบนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูอาคาร  :  จะต้องท าการเลอืกอาคาร (ต าแหนง่ที่ 2) ที่ต้องการก่อน หลงัจากนัน้จงึกดปุ่ ม
ลบ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการลบข้อมลู หากอาคารท่ีต้องการลบถกูอ้างองิในการใช้งานอยู ่ระบบจะ
แสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 
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 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้
รหสัอาคาร (อตัโนมตัิ)  - รหสัอาคาร ระบบจะท าการก าหนดให้โดยอตัโนมตัิ 
รหสัอาคาร (ก าหนดเอง)  - รหสัอาคาร ผู้ใช้จะเป็นผู้ก าหนดรหสัเอง 
ช่ืออาคาร   - ช่ืออาคาร 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของสาขาธนาคาร 

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มข้อมลูอาคาร 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบข้อมลูอาคารท่ีเลอืก 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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4.2.3 การจัดการข้อมูลห้อง 

 

 
รูป : หน้าจอการจัดการข้อมูลห้อง 

 

 การเพิม่ข้อมลูห้อง  :  เลอืกไปที่อาคาร (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการเพิม่ข้อมลูห้อง แล้วจึงกดปุ่ มเพิ่ม 
(ต าแหนง่ที่ 3) ระบบจะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากกรอกข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูห้อง  :  จะต้องท าการเลอืกข้อมลูห้อง (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการก่อน ระบบจึง
จะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 3) เพือ่ท า
การบนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูห้อง  :  จะต้องท าการเลอืกข้อมลูห้อง (ต าแหนง่ที่ 2) ที่ต้องการก่อน หลงัจากนัน้จงึกด
ปุ่ มลบ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการลบข้อมลู หากข้อมลูห้องทีต้่องการลบถกูอ้างอิงในการใช้งานอยู ่
ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 
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 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้
รหสัห้อง (อตัโนมตั)ิ  - รหสัห้อง ระบบจะท าการก าหนดให้โดยอตัโนมตัิ 
รหสัห้อง (ก าหนดเอง)  - รหสัห้อง ผู้ใช้จะเป็นผู้ก าหนดรหสัเอง 
ช่ือห้อง    - ช่ือห้อง 
ชัน้ท่ี    - ชัน้ของอาคาร 
ความจ ุ    - จ านวนคนที่สามารถรองรับได้ 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของห้อง 

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มข้อมลูห้อง 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบข้อมลูห้องที่เลอืก 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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4.3 เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที ่ เป็นรายละเอยีดของเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการในระบบงานรับสมคัรนกัศกึษาใหม ่ 

 

 
รูป : หน้าจอเจ้าหน้าที่ 

 
หน้าจอ เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนเูจ้าหน้าที่ (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อหน้าจอโปรแกรม

เจ้าหน้าที่เปิดขึน้มาแล้ว จะแสดงรายช่ือเจ้าหน้าที่ทัง้หมดขึน้มาด้วย ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree View) 
(ต าแหนง่ที่ 2) 
 การจดัการข้อมลูเจ้าหน้าที่ 

 การเพิม่เจ้าหน้าที ่ :  เลอืกไปที่ค าวา่ เจ้าหน้าที่ (ต าแหนง่ที่ 2) แล้วจึงกดปุ่ มเพิ่ม (ต าแหนง่ที่ 3) ระบบ
จะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 4) หน้าจอกรอกรายละเอียดนี ้หลงัจากกรอก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูเจ้าหน้าที่  :  จะต้องท าการเลอืกรายช่ือเจ้าหน้าที่ (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการ
ก่อน ระบบจึงจะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ 
(ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 
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 การลบข้อมลูเจ้าหน้าที่  :  จะต้องท าการเลอืกรายช่ือเจ้าหน้าที่ (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการก่อน หลงัจาก
นัน้จึงกดปุ่ มลบ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการลบข้อมลู หากข้อมลูเจ้าหน้าที่ท่ีต้องการลบถกูอ้างอิงในการ
ใช้งานอยู ่ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 

 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

รหสัเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร  - รหสัเจ้าหน้าที่ ระบบจะท าการก าหนดให้โดยอตัโนมตัิ 
หนว่ยงาน   - ช่ือหนว่ยงานท่ีสงักดั (ข้อมลูที่ได้มาจาก เมนหูนว่ยงาน) 

คลกิที่ไอคอน  เพื่อเลอืกหนว่ยงาน และ 
คลกิที่ไอคอน  เพื่อลบข้อมลูที่เลอืกไว้ 

ค าน าหน้าช่ือ   - ค าน าหน้าช่ือ (ข้อมลูที่ได้มาจาก เมนคู าน าหน้าช่ือ) 
คลกิที่ไอคอน  เพื่อเลอืกค าน าหน้าช่ือ และ 
คลกิที่ไอคอน  เพื่อลบข้อมลูที่เลอืกไว้ 

ช่ือ    - ช่ือเจ้าหน้าที่ 
นามสกลุ    - นามสกลุเจ้าหน้าที ่
ประเภทของเจ้าหน้าที ่  - ประเภทของข้าราชการ 
ต าแหนง่    - ต าแหนง่ 
ระดบั C    - ขัน้ 
ต าแหนง่หวัหน้างาน  - ต าแหนง่หวัหน้างาน 
สถานศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา - ช่ือสถานศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา 
วฒุิการศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา - ช่ือวฒุิการศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา 
สาขาวชิาที่ส าเร็จการศกึษา  - สาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษา 
ประเทศที่ส าเร็จการศกึษา  - ประเทศที่ส าเร็จการศึกษา 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของปีการศกึษา  

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ต่างๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มเจ้าหน้าที่ 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบเจ้าหน้าที่ท่ีเลอืก 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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4.4 หน่วยงาน 
หนว่ยงาน เป็นรายละเอยีดข้อมลูหนว่ยงานที่สงักดัอยูใ่นสถานศกึษา ประกอบด้วย วิทยาเขต , ช่ือ

หนว่ยงาน , ระดบัของหนว่ยงาน และ อ่ืนๆ 
 

 
รูป : หน้าจอหน่วยงาน 

 
หน้าจอ หนว่ยงาน สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนหูนว่ยงาน (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อหน้าจอโปรแกรม

หนว่ยงานเปิดขึน้มาแล้ว จะแสดงรายการหนว่ยงานทัง้หมดขึน้มาด้วย ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree View) 
(ต าแหนง่ที่ 2) 
 การจดัการข้อมลูหนว่ยงาน 

 การเพิม่หนว่ยงาน  :  เลอืกไปที่ หนว่ยงาน (ต าแหนง่ที่ 2) แล้วจึงกดปุ่ มเพิม่ (ต าแหนง่ที่ 3) ระบบจะ
แสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม
บนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูหนว่ยงาน  :  จะต้องท าการเลอืกรายการหนว่ยงาน (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการ
ก่อน ระบบจึงจะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 4) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ 
(ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 
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 การลบข้อมลูหนว่ยงาน  :  จะต้องท าการเลอืกรายการหนว่ยงาน (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการก่อน 
หลงัจากนัน้จึงกดปุ่ มลบ (ต าแหนง่ที่ 3) เพื่อท าการลบข้อมลู หากหนว่ยงานท่ีต้องการลบถกูอ้างอิงใน
การใช้งานอยู ่ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 

 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

รหสั (ก าหนดเอง)   - รหสัหนว่ยงาน ผู้ใช้จะเป็นผู้ก าหนด 
วิทยาเขต    - วิทยาเขตที่หนว่ยงานสงักดั 

คลกิที่ไอคอน  เพื่อเลอืกวิทยาเขต และ 
คลกิที่ไอคอน  เพื่อลบข้อมลูที่เลอืกไว้ 

ช่ือหนว่ยงาน (ไทย)  - ช่ือหนว่ยงานภาษาไทย 
ช่ือหนว่ยงาน (English)  - ช่ือหนว่ยงานภาษาองักฤษ 
ช่ือยอ่ (ไทย)   - ช่ือยอ่หนว่ยงานภาษาไทย 
ช่ือยอ่ (English)   - ช่ือยอ่หนว่ยงานภาษาองักฤษ 
ระดบัหนว่ยงาน   - ระดบัของหนว่ยงาน แบง่เป็น  

ส านกัอธิการ , ส านกังานบริหาร , คณะ , สถาบนัวิจยั
และพฒันา , ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ , ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน , 
กอง , ฝ่าย , กลุม่งาน , ส านกัคณบดี , ภาควิชา , 
ส านกังานผู้อ านวยการ 

สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของปีการศกึษา  
แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 

ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมูล สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มหนว่ยงาน 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบหนว่ยงานท่ีเลอืก 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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4.5 รายช่ือโรงเรียน 
รายช่ือโรงเรียน เป็นรายละเอยีดข้อมลูโรงเรียนในแตล่ะจงัหวดั 

 

 
รูป : หน้าจอโรงเรียน 

 
หน้าจอ โรงเรียน นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนโูรงเรียน(ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อหน้าจอโปรแกรม

โรงเรียนเปิดขึน้มาแล้ว จะแสดงรายละเอยีดข้อมลูจงัหวดัทัง้หมดขึน้มาด้วย ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree View) 
(ต าแหนง่ที่ 2) และ เมื่อเลอืกที่จงัหวดั ระบบก็จะแสดงรายละเอียดโรงเรียนในแตล่ะจงัหวดั (ต าแหนง่ที่ 3) 

การจดัการข้อมลูโรงเรียน 

 การเพิม่ข้อมลูโรงเรียน  :  ให้เลอืกไปที่หน้าสดุท้ายของรายช่ือโรงเรียน และกดปุ่ มเพิม่ (ต าแหนง่ที่ 3) 
ด้านลา่งสดุของแถว ระบบจะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด ดงัภาพตอ่ไป 
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รูป : หน้าจอโรงเรียน 

 
รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

ช่ือโรงเรียน   - ช่ือโรงเรียน 
สถานะใช้งาน   - สถานะการใช้งาน หากเลอืกที่ชอ่งนีห้มายถึงใช้งาน 

รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มตกลง    - ปุ่ มส าหรับเตรียมเพิม่ค าน าหน้าช่ือ 
  ปุ่ มยกเลกิ   - ปุ่ มส าหรับยกเลกิการท างาน 

หลงัจากกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูโรงเรียน  :  เลอืกไปที่ข้อมลูโรงเรียนที่ต้องการแก้ไข จากนัน้กดปุ่ มแก้ไข ระบบ
จึงจะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู หลงัจากนัน้กดปุ่ มตกลง และ ปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึ
ข้อมลู 

 การลบข้อมลูโรงเรียน  :  กดปุ่ มลบท่ีข้อมลูโรงเรียนที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึ
ข้อมลู หากโรงเรียนทีต้่องการลบถกูอ้างอิงในการใช้งานอยู ่ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไม่
สามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 
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4.6 วิชาสอบ 
วิชาสอบ  เป็นรายละเอยีดวิชาสอบคดัเลอืกในการรับสมคัรนกัศกึษา ประกอบด้วย รหสัวิชาสอบ , 

ช่ือวิชาสอบ , คะแนน , วนัท่ีสอบ , เวลาเร่ิมต้น , เวลาสิน้สดุ และ สถานะการใช้งาน 
 

 
รูป : หน้าจอวิชาสอบคดัเลือก 

 
หน้าจอ วชิาสอบ นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูวชิาสอบ (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อหน้าจอโปรแกรม

วิชาสอบ เปิดขึน้มาแล้ว จะแสดงช่ือวิชาสอบทัง้หมดในหวัข้อนัน้ขึน้มาด้วย 
การจดัการข้อมลูวิชาสอบ 

 การเพิม่ข้อมลูวชิาสอบ  :  เลอืกไปที่ ระดบัการศกึษาทีต้่องการเพิม่รายละเอยีด (ต าแหนง่ที่ 2) ระบบ
จะแสดงหน้าจอ ดงัภาพตอ่ไปนี ้
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รูป : หน้าจอวิชาสอบคดัเลือก 

 
แล้วจึงกดปุ่ มเพิ่ม (ต าแหนง่ที่ 3) ระบบจะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอยีด ดงัภาพตอ่ไป 

 
รูป : หน้าจอเพิ่มวิชาสอบ 
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รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้
รหสั    - รหสัวิชาสอบ 
ช่ือวิชาสอบ   - ช่ือวชิาสอบ 
คะแนน    - คะแนนเต็มของวชิาที่สอบ 
วนัท่ีสอบ    - วนัท่ีท าการสอบ 
เวลาเร่ิมต้น   - เวลาเร่ิมต้นสอบ (ชัว่โมง : นาท)ี 
เวลาสิน้สดุ   - เวลาสิน้สดุการสอบ (ชัว่โมง : นาที) 
สถานะใช้งาน   - สถานะการใช้งาน หากเลอืกที่ชอ่งนีห้มายถึงใช้งาน 

 
รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้

  ปุ่ มตกลง    - ปุ่ มส าหรับเตรียมเพิม่วชิาสอบ 
  ปุ่ มยกเลกิ   - ปุ่ มส าหรับยกเลกิการท างาน 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการเปลีย่นแปลง 

หลงัจากกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูวิชาสอบ  :  เลอืกไปที่ข้อมลูวิชาสอบท่ีต้องการแก้ไข จากนัน้กดปุ่ มแก้ไข 
ระบบจึงจะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู หลงัจากนัน้กดปุ่ มตกลง และ ปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการ
บนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูวชิาสอบ  :  กดปุ่ มลบท่ีข้อมลูวิชาสอบท่ีต้องการ จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึ
ข้อมลู หากวชิาสอบท่ีต้องการลบถกูอ้างอิงในการใช้งานอยู ่ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไม่
สามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 
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4.7 หลักสูตร / สาขาวิชา 
หลกัสตูร / สาขาวิชา เป็นรายละเอยีดหลกัสตูร / สาขาวิชาทีเ่ปิดสอนอยูใ่นมหาวิทยาลยั 

ประกอบด้วย ช่ือหลกัสตูร , วิชาเอก และอื่นๆ 
 

 
รูป : หน้าจอหลกัสูตร / สาขาวิชา 

 
หน้าจอหลกัสตูร / สาขาวิชา สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการหลกัสตูร / สาขาวชิา (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อ

หน้าจอหลกัสตูร / สาขาวิชาเปิดขึน้มาแล้ว ให้ท าการเลอืกข้อมลูระดบัวฒุกิารศกึษา , วิทยาเขต , คณะ , ระดบั
การศกึษา (ต าแหนง่ที่ 2) หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงข้อมลูหลกัสตูร / สาขาวิชาที่อยูใ่นปฏิทินการศกึษานัน้ขึน้มา ใน
รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree View) (ต าแหนง่ที่ 3) 
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4.7.1 การจัดการข้อมูลหลกัสูตร 

 

 
รูป : หน้าจอการจัดการหลกัสตูร 

 

 การเพิม่ข้อมลูหลกัสตูร  :  เลอืกไปที่ Root (ต าแหนง่ที่ 3) แล้วจงึกดปุ่ มเพิ่ม (ต าแหนง่ที่ 4) ระบบจะ
แสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 5) หลงัจากกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม
บนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูหลกัสตูร  :  จะต้องท าการเลอืกหลกัสตูร (ต าแหนง่ที่ 3) ระบบจงึจะแสดง
ข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 5) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการ
บนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูหลกัสตูร  :  จะต้องท าการเลอืกหลกัสตูร (ต าแหนง่ที ่3) ท่ีต้องการก่อน หลงัจากนัน้จงึกด
ปุ่ มลบ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการลบข้อมลู หากหลกัสตูร / สาขาวชิาที่ต้องการลบถกูอ้างอิงในการใช้
งานอยู ่ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 
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 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้
รหสัหลกัสตูร (อตัโนมตัิ)  - รหสัหลกัสตูร ท่ีทางระบบจะก าหนดให้โดยอตัโนมตัิ 
รหสัหลกัสตูร (ก าหนดเอง)  - รหสัหลกัสตูร ท่ีทางผู้ใช้ก าหนดเอง 
ช่ือหลกัสตูร (ไทย)   - ช่ือหลกัสตูรภาษาไทย 
ช่ือหลกัสตูร (English)  - ช่ือหลกัสตูรภาษาองักฤษ 
ช่ือยอ่ (ไทย)   - ช่ือยอ่หลกัสตูรภาษาไทย 
ช่ือยอ่ (English)   - ช่ือยอ่หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของธนาคาร 

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มข้อมลูหลกัสตูร 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบข้อมลูหลกัสตูร 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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4.7.2 การจัดการข้อมูลวิชาเอก 

 

 
รูป : หน้าจอการจัดการข้อมูลวิชาเอก 

 

 การเพิม่ข้อมลูวชิาเอก  :  เลอืกไปที่หลกัสตูร (ต าแหนง่ที่ 3) ท่ีต้องการเพิ่มวิชาเอก แล้วจึงกดปุ่ มเพิ่ม 
(ต าแหนง่ที่ 4) ระบบจะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 5) หลงัจากกรอกข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูวิชาเอก  :  จะต้องท าการเลอืกวิชาเอก (ต าแหนง่ที่ 3) ท่ีต้องการก่อน ระบบจึง
จะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 5) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 4) เพือ่ท า
การบนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูวชิาเอก  :  จะต้องท าการเลอืกวชิาเอก (ต าแหนง่ที่ 3) ท่ีต้องการก่อน หลงัจากนัน้จงึกด
ปุ่ มลบ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการลบข้อมลู หากวิชาเอกที่ต้องการลบถกูอ้างองิในการใช้งานอยู ่ระบบ
จะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 
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 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้
หลกัสตูร    - รหสัหลกัสตูร ท่ีต้องการเพิ่มวชิาเอก 
รหสัวิชาเอก   - รหสัวิชาเอก 
ช่ือวิชาเอก (ไทย)   - ช่ือวชิาเอกภาษาไทย 
ช่ือวิชาเอก (English)  - ช่ือวชิาเอกภาษาองักฤษ 
ช่ือยอ่ (ไทย)   - ช่ือยอ่หลกัสตูรภาษาไทย 
ช่ือยอ่ (English)   - ช่ือยอ่หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
ภาค    - เป็นข้อมลูที่มาจากหวัข้อ Section 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของธนาคาร 

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสีแดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มข้อมลูวชิาเอก 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบข้อมลูวชิาเอก 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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5. เมนูความสัมพันธ์ 
สว่นเมนคูวามสมัพนัธ์ เป็นเมนทูีใ่ช้ในการก าหนดความสมัพนัธ์ของข้อมลูที่มาจากเมนขู้อมลูพืน้ฐาน 
รายการเมนใูนสว่นเมนคูวามสมัพนัธ์ ประกอบด้วย 

 กลุม่วิชาสอบ   - เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่สอบ และวิชาที่ใช้สอบ 

 วฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัร  - เป็นการก าหนดวฒุกิารศกึษาทีใ่ช้สมคัรในสาขาวชิาตา่งๆ 

 วิทยาเขต-คณะ  - เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาเขตและคณะ  

 วิชาทีเ่ปิดสอบ   - เป็นการก าหนดกลุม่สอบให้กบัวิชาเอกทีเ่ปิดสอบ ( จากเมน ู 
Master หวัข้อหลกัสตูร/สาขาวิชา ), ก าหนดจ านวนคนท่ีต้องการรับ
สมคัร และ จ านวนนกัศกึษาที่รับเข้ามาจริง 

 วิชาเอก-ห้องสอบ  - เป็นการก าหนดห้องสอบจะใช้ในการสอบแตล่ะวชิาเอก 
 

 
รูป : รายการเมนูย่อยในส่วนเมนูความสัมพนัธ์ 
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5.1 กลุ่มวิชาสอบ 
กลุม่วิชาสอบ เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่สอบ และวิชาที่ใช้สอบ 

 

 
รูป : หน้าจอกลุ่มวชิาสอบ 

 
 หน้าจอ กลุม่วิชาสอบ สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการกลุม่วชิาสอบ (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อหน้าจอ
โปรแกรมกลุม่วชิาสอบเปิดขึน้มาแล้ว ให้ท าการเลอืกระดบัวฒุิการศกึษา (ต าแหนง่ที่ 2) หลงัจากนัน้ระบบจะแสดง
รายการข้อมลูกลุม่สอบทัง้หมดขึน้มา ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree View) (ต าแหนง่ที่ 3) 
 การก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่สอบและวชิาทีใ่ช้สอบ 

 การเพิม่กลุม่วชิาสอบ  :  เลอืกไปที่ root (ต าแหนง่ที่ 3) แล้วจึงกดปุ่ มเพิ่ม (ต าแหนง่ที่ 4) ระบบจะ
แสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอกรายละเอียด (ต าแหนง่ที่ 5) โดยสว่นบนจะเป็นข้อมลูรายละเอยีดของกลุม่
สอบ สว่นด้านลา่งจะเป็นรายวชิาสอบคดัเลอืก ที่จะก าหนดให้อยูใ่นกลุม่สอบนี ้หลงัจากกรอกข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 5) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูกลุม่วชิาสอบ  :  จะต้องท าการเลอืกกลุม่วิชาสอบ (ต าแหนง่ที่ 3) ท่ีต้องการ
ก่อน ระบบจึงจะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 5) หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ 
(ต าแหนง่ที่ 5) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 
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 การลบข้อมลูกลุม่วิชาสอบ  :  จะต้องท าการเลอืกกลุม่วิชาสอบ (ต าแหน่งที่ 3) ท่ีต้องการก่อน หลงัจาก
นัน้จึงกดปุ่ มลบ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการลบข้อมลู หากกลุม่วิชาสอบท่ีต้องการลบถกูอ้างองิในการใช้
งานอยู ่ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 

 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

รหสักลุม่วิชาสอบ   - รหสักลุม่วิชาสอบ 
ช่ือกลุม่วชิาสอบ   - ช่ือกลุม่วิชาสอบ 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของปีการศกึษา  

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มกลุม่สอบ 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบกลุม่สอบ 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
 



บทที่ 5 เมนูความสัมพันธ์ 

 36 

5.2 วุฒกิารศึกษาที่ใช้สมัคร 
วฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัร เป็นการก าหนดวฒุิการศกึษาที่ใช้สมคัรในสาขาวิชาตา่งๆ 

 

 
รูป : หน้าจอวุฒกิารศึกษาที่ใช้สมัคร 

 
 หน้าจอ วฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัร สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการวฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัร (ต าแหนง่ที่ 
1) เมื่อหน้าจอโปรแกรมวฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัรเปิดขึน้มาแล้ว ให้ท าการเลอืกระดบัวฒุิการศกึษา , คณะ , ระดบั
การศกึษา (ต าแหนง่ที่ 2) หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงรายการหลกัสตูรและวิชาเอกทัง้หมดขึน้มา ในรูปแบบโครงสร้าง
ต้นไม้ (Tree View) (ต าแหนง่ที่ 3) 

การจดัการข้อมลูวฒุกิารศกึษาทีใ่ช้สมคัร  

 การเพิม่ข้อมลูวฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัร  :  เลอืกไปท่ี วิชาเอก ท่ีต้องการใสร่ายละเอียดวฒุกิารศกึษาที่
ใช้สมคัร (ต าแหนง่ที่ 3) และกดปุ่ มเพิ่ม (ต าแหนง่ที่ 4) ระบบจะแสดงหน้าจอ ดงัภาพตอ่ไปนี ้
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รูป : หน้าจอเพิ่มข้อมูลวุฒกิารศึกษาที่ใช้สมัคร 

 
ให้คลกิเลอืกไปที่ระดบัการศกึษาที่ต้องการ ข้อมลูวฒุกิารศกึษาที่เลอืกจะปรากฏท่ีหน้าต าแหนง่ที่ 4 

 
รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้

  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเตรียมเพิม่วฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัร 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับเตรียมลบวฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัร 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการเปลีย่นแปลง 

หลงัจากกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูวฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัร  :  จะต้องท าการเลอืกข้อมลูวฒุิการศกึษาทีต้่องการก่อน 
หลงัจากนัน้จึงกดปุ่ มลบ  เพื่อท าการลบข้อมลู หากวฒุิการศกึษาที่ต้องการลบถกูอ้างอิงในการใช้งาน
อยู ่ระบบจะแสดงข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 
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5.3 วิทยาเขต-คณะ 
วิทยาเขต-คณะ เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาเขตและคณะ 

 

 
รูป : หน้าจอวิทยาเขต-คณะ 

 
หน้าจอวิทยาเขต-คณะ สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนวูิทยาเขต-คณะ (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อ

หน้าจอวิทยาเขต-คณะเปิดขึน้มาแล้ว ให้ท าการเลอืกคณะ (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการ หลงัจากนัน้ระบบจะแสดง
รายละเอียดของวิทยาเขตขึน้มาให้ (ต าแหนง่ที่ 3) 
 การจดัการข้อมลูวิทยาเขต-คณะ 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูวิทยาเขต-คณะ  :  ท าการเลอืกคณะ (ต าแหนง่ที่ 2) ท่ีต้องการก่อน ระบบจึง
จะแสดงข้อมลูเกา่ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 3) จากนัน้ท าการคลกิเลอืก , ไมเ่ลอืกที่หน้าวิทยา
เขต (ต าแหนง่ที่ 3) กดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู
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5.4 วิชาที่เปิดสอบ 
วิชาทีเ่ปิดสอบ เป็นการก าหนดกลุม่สอบให้กบัวชิาเอกที่เปิดสอบ ( จากเมน ูMaster หวัข้อหลกัสตูร/

สาขาวชิา ) , ก าหนดจ านวนคนทีต้่องการรับสมคัร และ จ านวนนกัศกึษาที่รับเข้ามาจริง 
 

 
รูป : หน้าจอวิชาที่เปิดสอบ 

 
หน้าจอวชิาทีเ่ปิดสอบ สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนวูชิาที่เปิดสอบ (ต าแหนง่ที่ 1) เมื่อหน้าจอ

วิชาทีเ่ปิดสอบเปิดขึน้มาแล้ว ให้ท าการเลอืกข้อมลูปีการศกึษา, ภาคการศกึษา, ระดบัวฒุิการศกึษา, วิทยาเขต , 
คณะ , ระดบัการศกึษา(ต าแหนง่ที่ 2) หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงรายการข้อมลูหลกัสตูร และวชิาเอกขึน้มา ใน
รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree View) (ต าแหนง่ที่ 3) 
 การจดัการข้อมลูปฏิทินการศกึษา 

 การจดัการข้อมลูวิชาที่เปิดสอบ  :  เลอืกไปที่ วิชาเอกทีต้่องการ (ต าแหนง่ที่ 3) ระบบจะแสดง
รายละเอียดของวิชาเอก (ต าแหนง่ที่ 4) ดงัภาพ 
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รูป : หน้าจอวิชาที่เปิดสอบ 

 
หากต้องการใสข้่อมลูรายละเอียดในการรับสมคัร ให้กดปุ่ มเพิม่ ระบบจะแสดงหน้าจอขึน้มาให้กรอก
รายละเอียด จากนัน้กดที่ปุ่ มบนัทกึเพื่อบนัทกึข้อมลู 

 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

หลกัสตูร    - หลกัสตูรการศกึษา 
วิชาเอก    - วิชาเอก 
กลุม่สอบ    - กลุม่สอบ 
จ านวนรับนกัศกึษา (คน)  - จ านวนท่ีรับนกัศกึษา (คน)  

เป็นผลรวมจากจ านวนรับทกุครัง้รวมกนั 
จ านวนที่รับได้จริง (คน)  - จ านวนนกัศกึษาที่รับเข้ามาจริง (คน)  

เป็นผลรวมจากจ านวนที่รับได้ทกุครัง้รวมกนั 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งานของปีการศกึษา  

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
ครัง้ที ่    - จ านวนครัง้ของการรับสมคัร 
จ านวนรับ (คน)   - จ านวนนกัศกึษาที่ทางมหาวิทยาลยัเปิดรับ (คน) 
จ านวนที่รับได้ (คน)  - จ านวนนกัศกึษาที่รับเข้ามาจริง (คน) 

ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดา
เป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู 
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 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพิ่มข้อมลู 
  ปุ่ มแก้ไข    - ปุ่ มส าหรับแก้ไขข้อมลู 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบข้อมลู 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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5.5 วิชาเอก-ห้องสอบ 
วิชาเอก-ห้องสอบ  เป็นการก าหนดห้องสอบจะใช้ในการสอบแตล่ะวชิาเอก 

 
รูป : หน้าจอวิชาเอก-ห้องสอบ 

 
หน้าจอวชิาเอก-ห้องสอบ สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการวิชาเอก-ห้องสอบ (ต าแหนง่ที่ 1) เมือ่

หน้าจอวชิาเอก-ห้องสอบเปิดขึน้มาแล้ว ให้ท าการเลอืกปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิการศกึษา , วิทยา
เขต และคณะ (ต าแหนง่ที่ 2) หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงรายการข้อมลูรายการหลกัสตูร / สาขาวชิาขึน้มา ในรูปแบบ
โครงสร้างต้นไม้ (Tree View) (ต าแหนง่ที่ 3)  
 การก าหนดห้องสอบให้กบัแตล่ะวิชาเอก 

 การก าหนดห้องสอบให้กบัวชิาเอก  :  ท าการเลอืกวชิาเอก (ต าแหนง่ที่ 3) ท่ีต้องการก่อน ระบบจึงจะ
แสดงข้อมลูเก่าขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู (ต าแหนง่ที่ 4) จากนัน้ท าการคลกิเลอืก , ไมเ่ลอืกที่หน้าห้องสอบ 
(ต าแหนง่ที่ 4) และกดปุ่ มบนัทกึ (ต าแหนง่ที่ 4) เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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6. เมนูการสมัครสอบ 
สว่นเมนกูารสมคัรสอบ เป็นเมนทูี่เก่ียวข้องกบังานท่ีต้องท าก่อนสอบคดัเลอืก ในระบบงานรับสมคัร

นกัศกึษาใหม ่
รายการเมนใูนสว่นเมนกูารสมคัรสอบ ประกอบด้วย 

 สมคัรด้วยตนเอง  - บนัทกึข้อมลูผู้มาสมคัรสอบด้วยตนเอง 

 สมคัรทางไปรษณีย์  - บนัทกึข้อมลูผู้สมคัรสอบผา่นทางไปรษณีย์ 

 บนัทกึข้อมลูโควตา  - บนัทกึข้อมลูผู้ได้โควตา 

 บนัทกึการช าระเงิน  - บนัทกึการช าระเงินของผู้สมคัรสอบ 

 ออกใบเสร็จรับเงิน  - การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 พิมพ์บตัรสอบ (ไปรษณีย์) - การพิมพ์บตัรสอบส าหรับผู้สมคัรสอบทางไปรษณีย์ 

 พิมพ์บตัรสอบ (ด้วยตนเอง) - การพิมพ์บตัรสอบส าหรับผู้สมคัรสอบด้วยตนเอง 

 ตรวจสอบที่นัง่สอบ  - ตรวจสอบที่นัง่สอบ 

 ตรวจสอบการสมคัรสอบ - ตรวจสอบจ านวนผู้สมคัรสอบ 

 ค้นหารายช่ือผู้สมคัร  - ค้นหารายช่ือผู้สมคัรเพื่อแก้ไขข้อมลู 

 
รูป : รายการเมนูย่อยในส่วนเมนูการสมัครสอบ



บทที่ 6 เมนูการสมัครสอบ 

 44 

6.1 สมัครด้วยตนเอง 
สมคัรด้วยตนเอง เป็นหวัข้อที่ใช้ในการบนัทกึข้อมลูผู้มาสมคัรสอบด้วยตนเอง เช่น เลขที่ใบสมคัร , ช่ือ-

นามสกลุ , หมายเลขบตัรประชาชน , วฒุิที่สมคัร , วิชาเอกทีเ่ลอืก เป็นต้น 
 

 
รูป : หน้าจอสมคัรด้วยตนเอง 

 
 หน้าจอ สมคัรด้วยตนเอง นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูสมคัรด้วยตนเอง จากนัน้จะปรากฏ
หน้าจอให้บนัทกึข้อมลูผู้สมคัรสอบขึน้มา ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียด ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่
จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดาเป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู เมื่อกรอก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มตกลงเพื่อบนัทกึข้อมลู 
 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

- รายการข้อมลูผู้สมคัร 
เลขที่ใบสมคัร   - เลขที่ใบสมคัรสอบ 
ค าน าหน้าช่ือ   - ค าน าหน้าช่ือ 
ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
หมายเลขบตัรประชาชน  - หมายเลขบตัรประชาชน 

- รายการข้อมลูวฒุิการศกึษา 
สมคัรโดยใช้วฒุิการศกึษา  - วฒุิการศกึษาที่ใช้ในการสมคัรสอบ 
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- รายการหลกัสตูร – วิชาที่เลอืก 
วฒุิที่สมคัร   - วฒุิการศกึษาที่ต้องการสมคัรสอบ 
วิทยาเขต / คณะ / ภาค / กลุม่สอบ - วิทยาเขต / คณะ / ภาค / กลุม่สอบของวิชาเอกที่เลอืก 
วิทยาเขต    - วิทยาเขตที่สมคัร 
วิชาเอกทีเ่ลอืก (อนัดบั1)  - วิชาเอกที่เลอืกเป็นอนัดบั 1 
วิชาเอกทีเ่ลอืก (อนัดบั2)  - วิชาเอกที่เลอืกเป็นอนัดบั 2 
วิชาเอกทีเ่ลอืก (อนัดบั3)  - วิชาเอกที่เลอืกเป็นอนัดบั 3 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มตกลง    - ปุ่ มส าหรับบนัทกึข้อมลู 
  ปุ่ มยกเลกิ   - ปุ่ มส าหรับยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 
 
 เมื่อกดปุ่ มตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูที่กรอกไปอีกครัง้ เพื่อให้ยืนยนัความถกูต้องของข้อมลู 
ดงัภาพตอ่ไปนี ้
 

 
รูป : หน้าจอยนืยนัสมคัรด้วยตนเอง 

 
 กดปุ่ มแก้ไข หากต้องการแก้ไขข้อมลู และ กดปุ่ มยืนยนั หากข้อมลูที่แสดงถกูต้อง เมือ่กดปุ่ มยืนยนั
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูและแสดงหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดงัภาพ 
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รูป : หน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงนิ 

 
 ใสเ่ลม่ที่ใบเสร็จรับเงิน และ หมายเลขใบเสร็จรับเงิน จากนัน้ท าการกดปุ่ มพมิพ์เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน เลอืก
เคร่ืองพมิพ์ที่เป็น Dot Metric เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
 หากต้องการยกเลกิใบเสร็จรับเงินท่ีออกไปแล้ว และออกใบเสร็จรับเงินใหม ่ให้ท าการเปลีย่นคา่ในช่อง 
หมายเลขใบเสร็จรับเงินเป็นคา่ใหม ่ระบบจะท าการยกเลกิใบเสร็จใบเก่า และบนัทกึหมายเลขใบเสร็จใหมล่งในระบบ 
 กดปุ่ มตอ่ไป เพื่อกลบัไปยงัหน้ากรอกข้อมลูผู้สมคัร 
 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

เลม่ที่ใบเสร็จรับเงิน  - เลม่ที่ของใบเสร็จรับเงิน 
หมายเลขใบเสร็จรับเงิน  - หมายเลขของใบเสร็จรับเงิน 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มพิมพ์    - ปุ่ มส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
  ปุ่ มตอ่ไป    - ปุ่ มส าหรับกลบัไปยงัหน้ากรอกข้อมลูผู้สมคัรคนตอ่ไป 
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6.2 สมัครทางไปรษณีย์ 
สมคัรทางไปรษณีย์  เป็นหวัข้อที่ใช้ในการบนัทกึข้อมลูผู้สมคัรสอบผา่นทางไปรษณีย์  

 

 
รูป : หน้าจอสมคัรผ่านทางไปรษณีย์ 

 
 หน้าจอ ผา่นทางไปรษณีย์ นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูสมคัรทางไปรษณีย์ จากนัน้จะ
ปรากฏหน้าจอให้บนัทกึข้อมลูผู้สมคัรสอบขึน้มา ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียด ช่ือฟิลด์ทีเ่ป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์
ที่จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดาเป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู เมื่อกรอก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มตกลงเพื่อบนัทกึข้อมลู 
 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

- รายการข้อมลูผู้สมคัร 
เลขที่ใบสมคัร   - เลขที่ใบสมคัรสอบ 
ค าน าหน้าช่ือ   - ค าน าหน้าช่ือ 
ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
หมายเลขบตัรประชาชน  - หมายเลขบตัรประชาชน 

- รายการข้อมลูวฒุิการศกึษา 
สมคัรโดยใช้วฒุิการศกึษา  - วฒุิการศกึษาที่ใช้ในการสมคัรสอบ 

- รายการหลกัสตูร – วิชาที่เลอืก 
วฒุิที่สมคัร   - วฒุิการศกึษาที่ต้องการสมคัรสอบ 
วิทยาเขต / คณะ / ภาค / กลุม่สอบ - วิทยาเขต / คณะ / ภาค / กลุม่สอบของวิชาเอกที่เลอืก 
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วิทยาเขต    - วิทยาเขตที่สมคัร 
วิชาเอกทีเ่ลอืก (อนัดบั1)  - วิชาเอกที่เลอืกเป็นอนัดบั 1 
วิชาเอกทีเ่ลอืก (อนัดบั2)  - วิชาเอกที่เลอืกเป็นอนัดบั 2 
วิชาเอกทีเ่ลอืก (อนัดบั3)  - วิชาเอกที่เลอืกเป็นอนัดบั 3 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มตกลง    - ปุ่ มส าหรับบนัทกึข้อมลู 
  ปุ่ มยกเลกิ   - ปุ่ มส าหรับยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 
 
 เมื่อกดปุ่ มตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูที่กรอกไปอีกครัง้ เพื่อให้ยืนยนัความถกูต้องของข้อมลู 
ดงัภาพตอ่ไปนี ้
 

 
รูป : หน้าจอยนืยนัสมคัรผ่านทางไปรษณีย์ 

 
 กดปุ่ มแก้ไข หากต้องการแก้ไขข้อมลู และ กดปุ่ มยืนยนั หากข้อมลูที่แสดงถกูต้อง เมือ่กดปุ่ มยืนยนั
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูและแสดงหน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดงัภาพ 
 

 
รูป : หน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงนิ 
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 ใสเ่ลม่ที่ใบเสร็จรับเงิน และ หมายเลขใบเสร็จรับเงิน จากนัน้ท าการกดปุ่ มพมิพ์เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน เลอืก
เคร่ืองพมิพ์ที่เป็น Dot Metric เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
 หากต้องการยกเลกิใบเสร็จรับเงินท่ีออกไปแล้ว และออกใบเสร็จรับเงินใหม ่ให้ท าการเปลีย่นคา่ในช่อง 
หมายเลขใบเสร็จรับเงินเป็นคา่ใหม ่ระบบจะท าการยกเลกิใบเสร็จใบเก่า และบนัทกึหมายเลขใบเสร็จใหมล่งในระบบ 
 กดปุ่ มตอ่ไป เพื่อออกบตัรประจ าตวัผู้สมคัรสอบ 
 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

เลม่ที่ใบเสร็จรับเงิน  - เลม่ที่ของใบเสร็จรับเงิน 
หมายเลขใบเสร็จรับเงิน  - หมายเลขของใบเสร็จรับเงิน 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มพิมพ์    - ปุ่ มส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
  ปุ่ มตอ่ไป    - ปุ่ มส าหรับไปยงัหน้าออกบตัรประจ าตวัผู้สมคัรสอบ 
 

 
รูป : หน้าจอพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 

 
 กดปุ่ มพิมพ์ เพื่อพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบ จากนัน้ท าการกดปุ่ มตอ่ไปเพื่อกลบัไปยงัหน้ากรอกข้อมลูผู้สมคัร
ผา่นทางไปรษณีย์ 
รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มพิมพ์    - ปุ่ มส าหรับพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบ 
  ปุ่ มตอ่ไป    - ไปยงัหน้ากรอกข้อมลูผู้สมคัรสอบผา่นทางไปรษณีย์ 
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6.3 บันทกึข้อมูลโควตา 
บนัทกึข้อมลูโควตา  เป็นหวัข้อที่ใช้ในการบนัทกึข้อมลูผู้ได้โควตา 

 

 
รูป : หน้าจอบนัทึกข้อมูลโควตา 

 
 หน้าจอ บนัทกึข้อมลูโควตา นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูบนัทกึข้อมลูโควตา จากนัน้จะ
ปรากฏหน้าจอให้บนัทกึข้อมลูโควตาขึน้มา ให้ท าการเลอืกข้อมลูปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุกิารศกึษา , 
วิทยาเขต , จงัหวดั และโรงเรียน หลงัจากนัน้ ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียด ช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรสแีดงหนาเป็นฟิลด์ที่
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จ าเป็นในการกรอกข้อมลู สว่นช่ือฟิลด์ที่เป็นตวัอกัษรธรรมดาเป็นฟิลด์ที่ไมไ่ด้บงัคบัในการกรอกข้อมลู เมื่อกรอก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มตกลงเพื่อบนัทกึข้อมลู 
 การบนัทกึข้อมลูโควตา 

 การเพิม่ข้อมลูโควตา  :  เลอืกไปที่ เมนบูนัทกึข้อมลูโควตา แล้วจึงกดปุ่ มเพิม่ ระบบจะแสดงหน้าจอ
ขึน้มาให้กรอกรายละเอียดทางด้านซ้าย หลงัจากกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการ
บนัทกึข้อมลู 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมลูโควตา  :  จะต้องท าการเลอืกข้อมลูปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิ
การศกึษา , วิทยาเขต , จงัหวดั และโรงเรียน หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงข้อมลูรายช่ือผู้มีสทิธ์ิโควตา
ขึน้มาในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ ให้ท าการเลอืกรายช่ือทีต้่องการกอ่น ระบบจึงจะแสดงข้อมลูเก่า
ขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู หลงัจากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึข้อมลู 

 การลบข้อมลูโควตา  :  จะต้องท าการเลอืกรายการ ที่ต้องการก่อน หลงัจากนัน้จงึกดปุ่ มลบ เพื่อท า
การลบข้อมลู หากรายช่ือผู้มีสทิธ์ิโควตาท่ีต้องการลบถกูอ้างอิงในการใช้งานอยู ่ระบบจะแสดง
ข้อความเตือนและจะไมส่ามารถลบข้อมลูนัน้ได้ 

 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

- รายละเอียดข้อมลูผู้มีสทิธ์ิโควตา 
ค าน าหน้าช่ือ   - ค าน าหน้าช่ือ 
ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
บ้านเลขท่ี   -บ้านเลขท่ี 
หมูท่ี่    - หมู ่
ตรอก / ซอย   - ตรอก / ซอย 
ถนน    - ถนน 
จงัหวดั    - จงัหวดั 
อ าเภอ / เขต   - อ าเภอ / เขต 
ต าบล / แขวง   - ต าบล / แขวง 
รหสัไปรษณีย์   - รหสัไปรษณีย์ 
โทรศพัท์ (บ้าน)   - หมายเลขโทรศพัท์บ้าน 
โทรศพัท์ (มือถือ)   - หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 
อีเมล์    - อีเมล์ 

- รายละเอยีดข้อมลูวฒุกิารศกึษา 
สมคัรโดยใช้วฒุิการศกึษา  - วฒุิการศกึษาที่ใช้ในการสมคัรสอบ 
แผนการเรียน / สาขาวิชา  - แผนการเรียนที่จบมา 

- รายละเอยีดหลกัสตูร – วิชาเอกที่เลอืก 
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วฒุิที่สมคัร   - วฒุิการศกึษาที่ต้องการสมคัรสอบ 
วิชาเอกทีเ่ลอืก   - วิชาเอกที่เลอืก 
วิทยาเขต / คณะ / ภาค / กลุม่สอบ - แสดงข้อมลูวิทยาเขต / คณะ / ภาค / กลุม่สอบที่เลอืก 
ผู้สร้างข้อมลู   - ช่ือ – นามสกลุ และวนัเวลาของเจ้าหน้าที่คนแรก 

ที่ท าการบนัทกึข้อมลู 
ผู้ปรับปรุงข้อมลู   - ช่ือ – นามสกลุ และวนัเวลาของเจ้าหน้าที่ 

ที่ท าการปรับปรุงข้อมลู 
 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มเพิ่ม    - ปุ่ มส าหรับเพ่ิมข้อมลูรายช่ือผู้มสีทิธ์ิโควตา 
  ปุ่ มลบ    - ปุ่ มส าหรับลบข้อมลูรายช่ือผู้มีสทิธ์ิโควตา 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการปรับปรุงข้อมลู 
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6.4 บันทกึการช าระเงนิ 
บนัทกึการช าระเงิน  ใช้ส าหรับบนัทกึการช าระเงินของผู้สมคัรสอบ 

 

 
รูป : หน้าจอบนัทึกการช าระเงนิ 

 
 หน้าจอ บนัทกึการช าระเงิน นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูบนัทกึการช าระเงิน จะปรากฏ
หน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืกวิธีการช าระเงิน , ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิการศกึษา 
และข้อมลูอื่น ๆ ท่ีต้องการค้นหา ระบบจะแสดงรายการผู้สมคัรสอบคดัเลอืกที่หน้าจอด้านซ้าย ท าการเลอืกผู้สมคัรที่
ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอยีดการช าระเงินท่ีหน้าจอด้านขวา จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึการช าระ
เงิน 
 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

เลขที่ใบสมคัร   - เลขที่ใบสมคัรสอบ 
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เลขประจ าตวัสอบ   - เลขประจ าตวัของผู้สมคัรสอบ 
ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
เลขที่ / วนัท่ีบนัทกึการช าระเงิน - ข้อมลูเลขที่ และวนัท่ีบนัทกึการช าระเงิน 
เลขที่ / วนัท่ีอ้างอิง   - ข้อมลูเลขที่ และวนัท่ีอ้างองิ 
รวมเงิน (บาท)   - ยอดรวมการช าระเงิน (บาท) 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งาน 

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการเปลีย่นแปลงของข้อมลู 
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6.5 ออกใบเสร็จรับเงนิ 
ออกใบเสร็จรับเงิน  เป็นหวัข้อที่ใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินการสมคัรสอบ 
 

 
รูป : หน้าจอออกใบเสร็จรับเงนิ 

 
 หน้าจอ ออกใบเสร็จรับเงิน นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูออกใบเสร็จรับเงิน จะปรากฏ
หน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา และวิทยาเขตที่ต้องการค้นหา ระบบจะ
แสดงรายการผู้สมคัรสอบคดัเลอืกที่หน้าจอด้านซ้าย ท าการเลอืกผู้สมคัรที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายการ
ใบเสร็จรับเงินท่ีหน้าจอด้านขวา จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึการช าระเงิน และกดปุ่ มพมิพ์เพื่อพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 
 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

เลขประจ าตวัสอบ   - เลขประจ าตวัของผู้สมคัรสอบ 
ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
เลขที่ / วนัท่ีใบเสร็จรับเงิน  - ข้อมลูเลขที่ และวนัท่ีใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ / วนัท่ีบนัทกึการช าระเงิน - ข้อมลูเลขที่ และวนัท่ีบนัทกึการช าระเงิน 
อ้างองิใบเสร็จเลม่ที ่  - เลม่ที่ของเอกสารทีใ่ช้ในการออกใบเสร็จ 
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อ้างองิใบเสร็จเลขที ่  - เลขที่ของเอกสารทีใ่ช้ในการออกใบเสร็จ 
หมายเหต ุ   - ข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการบนัทกึ 
สถานะการใช้งาน   - สถานะการใช้งาน 

แบง่ได้เป็น 2 สถานะ คือ ใช้งานและยกเลกิ 
 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึการเปลีย่นแปลงของข้อมลู 
  ปุ่ มพิมพ์    - ปุ่ มส าหรับพิมพ์ใบเสร็จ 
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6.6 พมิพ์บัตรสอบ 
พิมพ์บตัรสอบ เป็นหวัข้อที่ใช้ในการพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบ 

 

 
รูป : หน้าจอออกพิมพ์บตัรสอบ 

 
 หน้าจอ พิมพ์บตัรสอบ นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูพิมพ์บตัรสอบ จะปรากฏหน้าจอดงัภาพ
ข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิการศกึษา, วิทยาเขต และข้อมลูอื่น ๆ ท่ี
ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงรายการผู้สมคัรสอบคดัเลอืกที่หน้าจอด้านลา่ง ท าการเลอืกผู้สมคัรที่ต้องการ จากนัน้
กดปุ่ มพิมพ์เพื่อพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบ 
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6.7 พมิพ์บัตรสอบ (ด้วยตนเอง) 
พิมพ์บตัรสอบ (ด้วยตนเอง) เป็นหวัข้อที่ใช้ในการพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบส าหรับผู้สมคัรสอบด้วยตนเอง 

 

 
รูป : หน้าจอออกพิมพ์บตัรสอบ (ด้วยตนเอง) 

 
 หน้าจอ พิมพ์บตัรสอบ (ด้วยตนเอง) นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูพิมพ์บตัรสอบ (ด้วย
ตนเอง) จะปรากฏหน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ใสข้่อมลูหมายเลขใบเสร็จรับเงินของผู้สมคัรทีต้่องการออกบตัร
ประจ าตวัสอบให้ ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้สมคัรสอบคดัเลอืกที่หน้าจอด้านลา่ง จากนัน้กดปุ่ มพิมพ์เพื่อพิมพ์
บตัรประจ าตวัสอบ 
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6.8 ตรวจสอบที่น่ังสอบ 
ตรวจสอบที่นัง่สอบ  เป็นหวัข้อที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะของห้องสอบ 

 

 
รูป : หน้าจอตรวจสอบที่น่ังสอบ 

 
 หน้าจอ ตรวจสอบที่นัง่สอบ นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูตรวจสอบที่นัง่สอบ จะปรากฏ
หน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิการศกึษา , วิทยาเขต , คณะ 
ที่ต้องการ จากนัน้ระบบจะแสดงรายละเอียดของหลกัสตูรที่อยูใ่นคณะนัน้ในลกัษณะของโครงสร้างต้นไม้ ทาง
หน้าจอด้านซ้าย ท าการเลอืกหลกัสตูรที่ต้องการตรวจสอบที่นัง่สอบ ระบบจะแสดงสถานะแตล่ะห้องสอบที่อยูใ่น
หลกัสตูรนัน้ โดยจะบอกถงึความจขุองห้อง , จ านวนที่นัง่ที่ใช้ไปแล้วในขณะนัน้ และจ านวนที่นัง่ที่เหลอือยูข่ึน้มาที่
หน้าจอด้านขวา 
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6.9 ตรวจสอบการสมัครสอบ 
ตรวจสอบการสมคัรสอบ จะแสดงจ านวนผู้สมคัรสอบแตล่ะคณะ 

 

 
รูป : หน้าจอตรวจสอบการสมคัรสอบ 

 
 หน้าจอ ตรวจสอบการสมคัรสอบ นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูตรวจสอบการสมคัรสอบ จะ
ปรากฏหน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก จ านวนผู้สมคัร , จ านวนผู้สมคัรที่ช าระเงิน ,วทิยาเขต , ปี
การศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัการศกึษาทีต้่องการ จากนัน้ระบบจะแสดงข้อมลูที่หน้าจอด้านลา่ง โดยจะบอกถงึ
คณะ , สาขาวชิาเอก และจ านวนผู้สมคัร 
 
 
 
 



บทที่ 6 เมนูการสมัครสอบ 

 61 

6.10 ค้นหารายช่ือผู้สมัคร 
 ค้นหารายช่ือผู้สมคัร เป็นการค้นหารายช่ือผู้สมคัรเพื่อท าการแก้ไขข้อมลูใหม่ 
 

 
รูป : หน้าจอค้นหารายชื่อผู้สมัคร 

 
 หน้าจอ ค้นหารายช่ือผู้สมคัร นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูค้นหารายช่ือผู้สมคัร จะปรากฏ
หน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิการศกึษา , วิทยาเขต , 
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ประเภทผู้สมคัร , วิธีการสมคัร และข้อมลูอื่นๆท่ีต้องการ จากนัน้ท าการกดปุ่ มค้นหา ระบบจะแสดงรายช่ือผู้สมคัรที่
หน้าจอด้านซ้าย ท าการเลอืกผู้สมคัรที่ต้องการแก้ไขข้อมลู จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลูและกดปุ่ มบนัทกึ เพื่อบนัทกึการ
แก้ไข 
 จากนัน้ไปยงัหน้าจอ พิมพ์บตัรสอบ เพื่อออกบตัรประจ าตวัผู้สมคัรสอบใหม่ 
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7. เมนูบันทกึผลการสอบ 
สว่นเมนบูนัทกึผลการสอบ เป็นเมนทูี่เก่ียวข้องกบัการบนัทกึผลการสอบ การจดัอนัดบัผู้ผา่นการสอบ

คดัเลอืก ในระบบงานรับสมคัรนกัศกึษาใหม ่
รายการเมนใูนสว่นเมนบูนัทกึผลการสอบ ประกอบด้วย 

 บนัทกึคะแนนสอบข้อเขยีน - การบนัทกึคะแนนสอบข้อเขยีน 

 จดัอนัดบัผู้สอบผา่นข้อเขยีน - การจดัอนัดบัผู้ผา่นการสอบข้อเขียน 

 บนัทกึคะแนนสอบสมัภาษณ์ - การบนัทกึคะแนนสอบสมัภาษณ์ 

 ผลการสอบคดัเลอืก  - บนัทกึรายช่ือผู้ผา่นการสอบคดัเลอืก 
 

 
รูป : รายการเมนูย่อยในส่วนเมนูบันทกึผลการสอบ



บทที่ 7 เมนูบันทึกผลการสอบ 

 64 

7.1 บันทกึคะแนนสอบข้อเขียน 
บนัทกึคะแนนสอบข้อเขยีน เป็นหวัข้อที่ใช้ในการบนัทกึคะแนนสอบข้อเขียนของผู้สมคัรสอบ 

 
รูป : หน้าจอบนัทึกคะแนนสอบข้อเขียน 

 
 หน้าจอ บนัทกึคะแนนสอบข้อเขยีน นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูบนัทกึคะแนนสอบข้อเขียน  
จะปรากฏหน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิการศกึษา และวชิา
สอบคดัเลอืกที่ต้องการบนัทกึข้อมลู ระบบจะแสดงรายการผู้สมคัรสอบคดัเลอืกที่หน้าจอด้านซ้าย ท าการเลอืก
ผู้สมคัรที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้สมคัรสอบ และให้กรอกคะแนนท่ีสอบได้ ทางหน้าจอด้านขวา 
จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึเพื่อบนัทกึข้อมลู 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

เลขประจ าตวัสอบ   - เลขประจ าตวัของผู้สมคัรสอบ 
ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
วิทยาเขต    - วิทยาเขตที่เป็นสนามสอบ 
กลุม่สอบ    - กลุม่สอบ 
สอบได้ (คะแนน)   - คะแนนท่ีสอบได้ 
ขาดสอบ    - หากเลอืกที่ช่องนีห้มายถึง ผู้สมคัรคนนัน้ขาดสอบ 

 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึข้อมลู 
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7.2 จัดอันดับผู้สอบผ่านข้อเขียน 
จดัอนัดบัผู้สอบผา่นข้อเขยีน  เป็นหวัข้อที่ใช้ในการจดัอนัดบัผู้สอบผา่นข้อเขียน ระบบจะท าการ

จดัอนัดบัผู้สอบผา่นข้อเขยีนให้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด แตผู่้ใช้สามารถจดัอนัดบัให้ผู้ผา่นการสอบได้เอง ที่หน้าจอนี  ้
 

 
รูป : หน้าจอจัดอนัดบัผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 

 
 หน้าจอ จดัอนัดบัผู้ผา่นการสอบข้อเขียน นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูจดัอนัดบัผู้ผา่นการ
สอบข้อเขียน จะปรากฏหน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิ
การศกึษา , วิทยาเขต , คณะ และวิชาเอกทีต้่องการ จากนัน้กดทีปุ่่ มจดัล าดบัผลสอบคดัเลอืก ระบบจะแสดงรายการ
ผู้ผา่นการสอบข้อเขียนท่ีหน้าจอด้านซ้าย ท าการเลอืกผู้ผา่นการสอบท่ีต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้ผา่น

การสอบทางหน้าจอด้านขวา  จากนัน้กดปุ่ ม  เพื่อเลือ่นล าดบัขึน้ หรือ ปุ่ ม  เพื่อเลือ่นล าดบัลง และกดปุ่ ม
บนัทกึเพื่อบนัทกึข้อมลู 
 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

เลขประจ าตวัสอบ   - เลขประจ าตวัของผู้สมคัรสอบ 
ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
ล าดบัท่ีสอบได้   - ล าดบัท่ีได้จากการจดัล าดบัของระบบรับสมคัรนกัศกึษา 
ล าดบัท่ีสอบได้ (แก้ไข)  - ล าดบัท่ีได้จากการท่ีผู้ใช้ท าการแก้ไขข้อมลู 
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ผู้สร้างข้อมลู   - ช่ือ – นามสกลุ และวนัเวลาของเจ้าหน้าที่คนแรก 
ที่ท าการบนัทกึข้อมลู 

ผู้ปรับปรุงข้อมลู   - ช่ือ – นามสกลุ และวนัเวลาของเจ้าหน้าที่ 
ที่ท าการปรับปรุงข้อมลู 

 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มจดัล าดบัผลสอบคดัเลอืก  - ปุ่ มส าหรับค้นหาข้อมลูการจดัล าดบั 

  ปุ่ ม     - ปุ่ มส าหรับเลือ่นล าดบัท่ีสอบได้ขึน้ 

  ปุ่ ม     - ปุ่ มส าหรับเลือ่นล าดบัท่ีสอบได้ลง 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึข้อมลู 
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7.3 บันทกึคะแนนสอบสัมภาษณ์ 
บนัทกึคะแนนสอบสมัภาษณ์  เป็นหวัข้อในการบนัทกึผลการสอบสมัภาษณ์ของผู้ผา่นการสอบ

ข้อเขียน วา่ผา่นการสอบสมัภาษณ์หรือไม่ 
 

 
รูป : หน้าจอบนัทึกคะแนนสอบสัมภาษณ์ 

 
 หน้าจอ บนัทกึคะแนนสอบสมัภาษณ์ นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูบนัทกึคะแนนสอบ
สมัภาษณ์ จะปรากฏหน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิ
การศกึษา , วิทยาเขต , คณะ และวิชาเอกทีต้่องการ ระบบจะแสดงรายการผู้ผา่นการสอบข้อเขียนที่หน้าจอด้านซ้าย 
ท าการเลอืกผู้ผา่นการสอบท่ีต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้ผา่นการสอบ และรายละเอียดผลการสอบ
สมัภาษณ์ทางหน้าจอด้านขวา จากนัน้ให้ท าการบนัทกึข้อมลูผลการสอบสมัภาษณ์และรายละเอียด และกดปุ่ ม
บนัทกึเพื่อบนัทกึข้อมลู 
 
 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้

เลขประจ าตวัสอบ   - เลขประจ าตวัของผู้สมคัรสอบ 
เลขท่ีผู้มีสทิธ์ิโควตา  - เลขท่ีผู้มีสทิธ์ิโควตา 
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ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
ผลการสมัภาษณ์ (ผา่น)  - หากเลอืกที่ช่องนีห้มายถึง ผา่นการสอบสมัภาษณ์ 

 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึข้อมลู 
 
 



บทที่ 8 เมนูรายงาน 

 69 

7.4 ผลการสอบคัดเลือก 
ผลการสอบคดัเลอืก เป็นหวัข้อที่ใช้ในการจดัล าดบัผลการสอบคดัเลอืก ระบบจะท าการจดัอนัดบัผู้

ผา่นการสอบสมัภาษณ์ให้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด แตผู่้ใช้สามารถจดัอนัดบัได้เอง ท่ีหน้าจอนี ้
 

 
รูป : หน้าจอผลการสอบคดัเลอืก 

 
 หน้าจอ ผลการสอบคดัเลอืก นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมน ูผลการสอบคดัเลอืก จะปรากฏ
หน้าจอดงัภาพข้างบน จากนัน้ให้ท าการเลอืก ปีการศกึษา , ภาคการศกึษา , ระดบัวฒุิการศกึษา , วิทยาเขต , คณะ 
และวิชาเอกทีต้่องการ จากนัน้กดที่ปุ่ มจดัล าดบัผลสอบคดัเลอืก ระบบจะแสดงรายการผู้ผา่นการสอบสมัภาษณ์ที่
หน้าจอด้านซ้าย โดยจะแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ ผู้ผา่นการสอบแบบปกติ และ ผู้ผา่นการสอบแบบระบบโควตา ท าการ
เลอืกผู้ผา่นการสอบท่ีต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอยีดผลการสอบสมัภาษณ์ทางหน้าจอด้านขวา จากนัน้กดปุ่ ม 

 เพื่อเลือ่นล าดบัขึน้ หรือ ปุ่ ม  เพือ่เลือ่นล าดบัลง และกดปุ่ มบนัทกึเพื่อบนัทกึข้อมลู 
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 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ มีดงันี ้
เลขท่ีผู้มีสทิธ์ิโควตา  - เลขท่ีผู้มีสทิธ์ิโควตา 
เลขประจ าตวัสอบ   - เลขประจ าตวัของผู้สมคัรสอบ 
ช่ือ – นามสกลุ   - ช่ือ – นามสกลุของผู้สมคัรสอบ 
ล าดบัท่ีสอบได้   - ล าดบัท่ีได้จากการจดัล าดบัของระบบรับสมคัรนกัศกึษา 
ล าดบัท่ีสอบได้ (แก้ไข)  - ล าดบัท่ีได้จากการท่ีผู้ใช้ท าการแก้ไขข้อมลู 
ผู้สร้างข้อมลู   - ช่ือ – นามสกลุ และวนัเวลาของเจ้าหน้าที่คนแรก 

ที่ท าการบนัทกึข้อมลู 
ผู้ปรับปรุงข้อมลู   - ช่ือ – นามสกลุ และวนัเวลาของเจ้าหน้าที่ 

ที่ท าการปรับปรุงข้อมลู 
 รายละเอียดปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ มีดงันี ้
  ปุ่ มจดัล าดบัผลสอบคดัเลอืก  - ปุ่ มส าหรับค้นหาข้อมลูการจดัล าดบั 

  ปุ่ ม     - ปุ่ มส าหรับเลือ่นล าดบัท่ีสอบได้ขึน้ 

  ปุ่ ม     - ปุ่ มส าหรับเลือ่นล าดบัท่ีสอบได้ลง 
  ปุ่ มบนัทกึ   - ปุ่ มส าหรับบนัทกึข้อมลู 
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8. เมนูรายงาน 
สว่นเมนรูายงาน เป็นเมนทูี่ใช้ท ารายงานในระบบรับสมคัรนกัศกึษาใหม ่
รายการเมนใูนสว่นเมนรูายงาน ประกอบด้วย 

 ผู้สมคัร   - แสดงรายละเอียดข้อมลูของผู้สมคัรสอบผา่นระบบ E-Admission 

 การจดัห้องสอบ  - แสดงตารางการจดัห้องสอบ (แยกตามสาขาวชิา) 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบห้องสอบและจ านวนที่นัง่สอบ ของแตล่ะ
รายวชิาได้ 

 การใช้ห้องสอบ  - แสดงตารางการใช้ห้องสอบ (แยกตามห้องสอบ) 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้งานแตล่ะห้องสอบ วา่มีการจดั
สอบวิชาใด และวนั - เวลาไหนบ้าง 

 

 
รูป : รายการเมนูย่อยในส่วนเมนูรายงาน
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8.1 การใช้งาน Report 

 
รูป : หน้าจอรายงานผู้สมัคร 

 
 เมน ูReport นีส้ามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนทูี่อยูท่างด้านซ้าย จากนัน้จะปรากฏหน้าจอ
รายงานขึน้ทางด้านขวา โดยหน้าจอจะแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 - เป็นเมนทูีใ่ช้ในการจดัการรายงาน มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

     เมนกูารเปิด – ปิด หน้าจอต าแหนง่ที่ 2 

     เมนสูง่ออกข้อมลูรายงาน สามารถสง่ออกได้เป็นหลาย 
รูปแบบตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น Crystal Report, MS 
Word, MS Excel, Text File 

     เมนพูิมพ์รายงาน 

   เมนเูลือ่นหน้ารายงานแบบทีละหน้า 

    เมนเูลือ่นหน้ารายงานโดยการใสห่มายเลขหน้าที่ต้องการ 

   เมนคู้นหาข้อความทีต้่องการ 

    เมนเูลอืกขนาดหน้าจอ 

11  

22  
3 



บทที่ 8 เมนูรายงาน 

 73 

 
ส่วนที่ 2 – เป็นดชันีของรายงาน 
เมื่อคลกิทีด่ชันี (ต าแหนง่ที่ 2) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูรายละเอยีดของดชันีนัน้ในหน้าจอ

ด้านขวา (ต าแหนง่ที่ 3) 
 
ส่วนที่ 3 – เป็นรายละเอียด 
แสดงรายละเอียดของรายงานท่ีเลอืก 

 
 

8.2 ตัวอย่างหน้าจอรายงาน 

8.2.1 ตัวอย่างรายงานผู้สมัคร 
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8.2.2 ตัวอย่างรายงานการจดัห้องสอบ 

 

 

8.2.3 ตัวอย่างรายงานการใช้ห้องสอบ 

 
 


