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1. การเขาสูระบบ หรือออกจากระบบ 

1) ใหเปด URL :  http://161.200.133.13/admin  จากนั้นจะปรากฎหนาจอการเขาสูระบบ ตามรูปที่ 1  

 

รูปที่ 1  หนาจอการเขาสูระบบสําหรับผูดูแลระบบ 

2) ใหกรอกขอมูล ใหครบถวน คือ รหัสผูใชงาน (รหัสชุดเดียวกับ Chula Webmail)  รหัสผาน และคลิกเลือกที่ “I’m not 

a robot.” แลวกดปุม “เขาสูระบบ” เพื่อเขาสูระบบ 

3) เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฎหนาจอแสดง งานที่ตองดําเนินการ ตามรูปที่ 2   

 

รูปที่ 2  หนาจอ งานที่ตองดําเนินการ  

Administrator
Textbox
https://www.register.gradchula.com/admin/login
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 คําอธิบาย 

(1) ปุมแสดงภาษาปจจุบัน ซึ่งมีเพยีง 1 ภาษาคือ ภาษาไทย 

(2) ปุม แสดงจํานวนงานที่ตองดําเนินการ ใหคลิกเพ่ือดรูายการงานที่ตองดําเนินการ 

(3) ชื่อผูเขาใชงานระบบ ใหคลิก เพื่อ เปดฟอรมแกไขขอมูลสวนตัว และ ออกจากระบบ 

(4) เมนู To Do List หรือ รายงานงานท่ีตองดําเนินการ 

4) กรณลีมืรหัสผาน ใหติดตอสํานักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ      

    

 

2. การจัดการหลักสูตร 

เมื่อเจาหนาที่ประจําหลักสูตร ตองการจะเปดรับสมัครในหลักสตูรใดๆ ในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษานั้น 

เจาหนาที่จะตองกรอกฟอรมรองขอเปดหลักสูตร และสงใหผูดแูลระบบทําการอนุมัติ  โดยสถานะการขอเปดหลักสูตร มี

ดังตอไปนี ้

(1) ฉบับราง – Draft  สรางแบบฟอรมรองขอแลว แตยังไมไดสงใหอนุมติั 

(2) รออนุมัต ิ– Pending  สงฟอรมรองขอใหผูดูแลระบบแลว รอการพิจารณา 

(3) สงกลับใหแกไข – Reject ผูดูแลระบบพิจารณาไมอนุมัติ ใหกลับไปแกไขฟอรมรองขอ 

(4) อนุมัติ – Approved  ผูดูแลระบบพิจารณาอนุมัติ ใหเปดรับสมัครได 

 

2.1. การกรอกฟอรมขอเปดหลักสูตร 

ในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษา เจาหนาที่หรือผูดูแลระบบจะตองกรอกฟอรมรองขอการเปดหลักสตูร และจัดสง

ใหผูดูแลระบบอนมุัติ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ไปที่เมนู “จัดการหลักสูตร” > “เปดฟอรมขอเปดหลักสูตร”   จะปรากฎหนาจอแสดงฟอรมขอเปดหลักสูตร ตาม

รูปที่ 5 
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รูปที่ 5 แสดงฟอรมการขอเปดหลกัสูตร 

  คําอธิบาย 

(1) ใหเลือกภาคการศึกษาและปการศกึษาที่เปดรับสมัคร จากนั้นจะปรากฎรอบการเปดรับสมัคร

ทั้งหมดที่ผูดูแลระบบไดกําหนดไว  หากระบบไมแสดงขอมูลภาคการศึกษาและปการศึกษา ให

ติดตอผูดูแลระบบ 

(2) ใหเลือกรอบการเปดรับสมัคร   ทั้งนั้นจะมีไดสงูสดุ 3 รอบ หากระบบไมแสดงรอบการเปดรับ

สมัคร ใหติดตอผูดูแลระบบ 

(3) ใหเลือกขอมูลใหครบถวน เพื่อระบบจะคนหาหลักสตูร ใหอัติโนมัติ ดังน้ี 

a. คณะ 

b. ภาควิชา/สหสาขา 

c. สาขาวิชา 

d. แขนงวิชา (ถามี) 

e. ชื่อปริญญา 

(4) เมื่อเลือกขอมลูตามขอ 3 ครบถวนแลว ระบบจะทําการคนหาขอมลูหลักสูตร ใหอัติโนมตั ิให

คลิกเลือกหลักสูตรที่ตองการเปดรบัสมัคร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไมมีขอมูลหลักสูตรใดๆ แสดงใหเลือก เปนไปไดวา ไดกําหนดเงื่อนไขตามขอ 

3 ไมถูกตอง หรืออาจจะไมมหีลักสูตรใด ๆ เปดภายใตเง่ือนไขตามขอมูล 3 จริง  ใหติดตอผูดูแล

ระบบเพื่อเพ่ิมขอมลูหลักสตูร 
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(5) ใหเลือกประเภทการเปดรับสมัคร 

2) ใหเลือก หรือกรอกขอมลูสวนที่เหลือ ใหครบถวน จากนั้น กดปุม “บันทึก”  โดยสถานะของหลักสูตรดังกลาวจะ

เปน “ฉบับราง”   ใหทําการสงใหผูดูแลระบบอนมุัติโดยกดปุม “สงอนุมัต”ิ  หรือกรณีที่ยังไมตองการสงอนุมัติ ให

กดปุม “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปหนาแสดงรายการขอมลู 

    

2.2. การสงฟอรมขอเปดหลักสูตรเพื่ออนุมัติ 

เมื่อทําการกรอกฟอรมขอเปดหลกัสูตรเรียบรอยแลว จะตองทําการสงใหผูดูแลระบบอนุมัติ เสมอ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1) ใหไปที่เมนู “To Do List” จากปรากฎหนาจอแสดงรายการงานที่ตองดําเนินการ ตามรูปที่ 6   

 

รูปที่ 6 หนาจอแสดงรายการงานที่ตองทํา 

  คําอธิบาย 

(1) เมนู “To-Do List”     แสดงรายการงานที่ตองทํา 

(2) ขอความที่สงจากผูรองขอ ใหวางเมาสเพื่อดูขอความ 

(3) ปุม “แกไข”   คลิกเพ่ือเปดฟอรมขอเปดหลักสูตร เพ่ือแกไขหรืออนุมติั 

(4) ปุม “แจงเตือน”  แสดงจํานวนงานที่ตองทํา ใหคลิกเพ่ือดูรายละเอยีด 

 

2)  ใหกดปุม “แกไข” เปดฟอรมการขอเปดหลักสูตร 

3) ใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากนั้นใหเลื่อนไปยังดานลางสุด ใหกดปุม “สงอนุมัติ” ตามรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 หนาจอแสดงปุม สงอนุมตั ิ

4) จากนั้นจะปรากฎหนาจอใหกรอกขอความเพ่ือสงใหผูดูแลระบบ อาจกรอกหรือไมกรอกขอความกไ็ด จากนั้นกดปุม 

“บันทึก”  ตามรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 หนาจอแสดงการสงอนุมัติ 

  คําอธิบาย 

(1) ปุม “สงอนุมัต”ิ 

(2) ชอง กรอกขอความที่ตองการสงหาผูอนุมัติ อาจจะกรอกหรือไมกไ็ด 

(3) ปุม “บันทึก” 

 

5) ทั้งน้ีเมื่อสงอนุมัติไปแลว  ผูสง จะไมสามารถแกไขขอมูลใด ๆ ไดอีก  จนกวาหลักสูตรดังกลาวจะไดรับการอนุมัติ 

หรือไดรับการสงกลับใหแกไข จากผูดูแลระบบ 
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2.3. การแกไขขอมูลหลักสูตร 

เจาหนาที่จะสามารถแกไขขอมูลหลักสูตร ไดก็ตอเมื่อ สถานะ ไมใช “รออนุมัต ิ– Pending” และถาสถานะเปน 

“อนุมัติ – Approved” เจาหนาทีจ่ะสามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะบางสวนเทานั้น 

แตสําหรับผูดแูลระบบสามารถแกไขขอมูลไดทกุสถานะ และทุกสวน มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ไปที่เมนู “To-Do List” หรือเมนู “จัดการหลักสตูร” > “รายการหลักสูตร” ตามรูปที่ 11 ใหคลิกปุม “Action” > 

“แกไข” ที่หลักสูตรท่ีตองการแกไข 

 

รูปที่ 11  หนาจอการเปดฟอรมแกไขหลักสูตร 

2) จะปรากฎฟอรมการแกไขขอมลูหลักสูตร ใหแกไขขอมลูที่ตองการ จากนั้นกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการ

เปลี่ยนแปลง 

 

2.4. การลบขอมลูหลักสูตร 

เจาหนาที่จะสามารถลบขอมลูหลกัสูตรท่ีตนเองรับผดิชอบได ก็ตอเมื่อหลักสตูรนั้นมีสถานะเปน “ฉบบัราง – Draft” 

เทานั้น  สวนผูดูแลระบบ จะสามารถลบหลักสตูรไดทุกสถานะ โดยตองไมมีการสมัครในหลักสูตรนั้น ๆ  มีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ไปที่เมนู “To-Do List” หรือเมนู “จัดการหลักสตูร” > “รายการหลักสูตร” ตามรูปที่ 12 ใหคลิกปุม “Action” > 

“ลบ” ที่หลักสตูรท่ีตองการแกไข 
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รูปที่ 12  หนาจอการลบหลักสูตร 

2) จะปรากฎหนาจอใหยืนยันการลบหลักสตูร ใหกดปุม “OK” เพ่ือยืนยันการลบหลักสูตร เมื่อลบขอมลูแลว จะไม

สามารถนําขอมูลกลับมาไดอีก 

 

2.5. การใหสิทธิ์การจัดการหลักสูตร 

1) ใหไปที่เมนู “จัดการหลักสูตร” > “รายการหลักสตูร” ใหคลิกปุม “Action” > “แกไข” ที่หลักสูตรที่ตองการ 

จากนั้นจะปรากฎฟอรมการแกไขหลักสตูร 

2) ที่ฟอรมการแกไขหลักสตูร ใหเลื่อนลงมาดานลาง จากนั้นจะเห็นฟลด “ผูมีสิทธ์ิจดัการ” ตามรูปที่ 13 ใหเลือกชื่อ

ผูใชงานระบบ ที่ตองการใหสิทธ์ิ  โดยสามารถเลือกไดมากกวา 1 คน จากนั้นกดปุม “บันทึก” 

 

รูปที่ 13  หนาจอการใหสิทธ์ิการจดัการหลักสตูร 
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2.6. การเพิ่มรอบเปดรับสมัคร 

หลักสตูรใด ๆ ในแตละภาคการศกึษาและปการศกึษา จะสามารถเพิ่มรอบการสมัครไดดังตอไปนี้ 

1) ใหผูดูแลระบบ ทําการตั้งคารอบการสมคัร  

2) เจาหนาที่หรือผูดูแลระบบ ใหไปที่เมนู “จัดการหลักสูตร” > “รายการหลักสูตร” จากนั้นคลิกปุม “แกไข” ที่

หลักสตูรที่ตองการ เพ่ือเปดฟอรมการแกไขหลักสตูร ตามรูปที่ 14 

 

 

รูปที่ 14 หนาจอฟอรมการเพ่ิมรอบการสมคัร 

3) ใหคลิกเลือกรอบที่ตองการเปดรับสมัคร จากใหจะปรากฎฟอรมการกรอกขอมูลสาํหรับรอบนั้น ๆ ไดแก ตาราง

สอบ วันที่ประกาศรายชื่อผูมสิีทธ์ิสอบ วันที่ประกาศผลการสอบคดัเลือก วันที่ปฐมนิเทศ สถานที่ปฐมนิเทศ  

ใหกรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นกดปุม “บันทึก” 
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3. การจัดการงานท่ีตองดําเนินการ 

3.1. การแกไขหลักสูตรกรณีถูกสงกลบัใหแกไข 

กรณีการขอเปดหลักสตูรไมไดรับการอนุมัติ  เจาหนาที่สามารถแกไขฟอรมขอเปดหลักสตูรดังกลาว และสงใหผูดูแล

ระบบอนุมัติอีกครั้ง ไดตามขั้นตอนนี้ 

1) ที่เมนู “To-Do List” จะปรากฎรายการงานที่ตองดําเนินการ ใหดสูถานะ “สงกลับใหแกไข – Reject” ตามรูปที่ 

15 จากนั้นกดปุม “แกไข” เพ่ือเปดฟอรมการแกไข   

 

รูปที่ 15  หนาจอแสดงรายการงานที่ตองทํา 

  คําอธิบาย 

(1) เมนู “To-Do List”   

(2) เมนูการแจงเตือน  จะแสดงรายการงานที่ตองดําเนินการ 

(3) ปุมแสดงขอมลูท่ีสงจากผูรองขอ ใหวางเมาสเพื่อดูขอมูล 

(4) ปุม “แกไข”  ใหกดเพ่ือเปดฟอรมรองขอเปดหลักสูตร 

 

2) ใหกรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นกดปุม “บันทึก” 

3) ใหทําการสงใหผูดูแลระบบอนุมติัอีกครั้ง โดยกดปุม “สงอนุมัติ” 
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4. การจัดการขอมูลการสมัคร 

4.1. การปรับปรุงสถานะการชําระเงิน และการสงเอกสาร 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลการสมัคร” > “ปรับปรุงการชาํระเงินและสงเอกสาร”  จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดง

รายการขอมูลผูสมคัร ที่ทําการยืนยันการสมัครเรียบรอยแลว  ตามรปูที่ 16 

 

รูปที่ 16 หนาจอแสดงรายการขอมูลผูสมัครท่ียืนยันการสมัครแลว 

 คําอธิบาย 

(1) เมนู “ปรับปรุงการชําระเงนิ และสงเอกสาร” 

(2) การกําหนดเงื่อนไขการแสดงขอมลู  ใหเลือกเงื่อนไขทีตองการ จากนั้นกดปุม “คนหา” 

(3) ปุม “ปรับปรุงการชาํระเงนิดวยการแสกน BARCODE”  คลิกเพ่ือปรบัปรุงสถานะการชําระเงนิ ดวยเครื่อง

อาน BAR CODE 

(4) รายการขอมูลผูสมคัร ตามเงื่อนไขท่ีเลือก ประกอบดวย 

a. ลําดับ 

b. เลขที่ใบสมัคร  เปน running number จํานวน 5 หลัก จะเริ่มนับใหมทุกปการศึกษา 

c. รหัสผูสมัคร  เปน รหัสหลักสูตร 4 หลัก ตามดวย running number ลําดับการ

สมัครของหลักสตูรนั้น ๆ จะเริม่ตนนับใหมทุกภาคการศึกษา 

d. ชื่อ-สกุล ผูสมัคร 

e. รหัสหลักสตูร 

f. ชื่อปริญญา 

g. ธนาคาร ที่ผูสมัครเลือกเพื่อชําระเงนิ  (เจาหนาที่แกไขไดโดยกดปุม “ปรับปรุงสถานะ”) 
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h. วันที่สมัคร 

i. สถานะ การสมัคร ประกอบดวย 

 ยืนยันการสมัครแลว  กรณียังไมชําระคาธรรมและสงเอกสาร 

 การสมคัรเรียบรอยแลว   กรณีชําระคาธรรมเนยีมและสงเอกสารแลว 

j. Action ประกอบดวย 

  ปุมปรับปรุงสถานะ คลิกเพ่ือเปดฟอรมปรับปรุง 

   ปุมดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร 

   ปุมดู และดาวนโหลดใบสมัคร 

 

2) ใหกดปุม “ปรับปรุงสถานะ” เพ่ือเปดฟอรมการปรับปรุงขอมลู ตามรูปที่ 17 

 

รูปที่ 17  หนาจอฟอรมการปรับปรุงสถานะการชําระเงนิและสงเอกสาร 

 คําอธิบาย 

o ฟอรมการปรบัปรุงการชําระเงนิและสงเอกสารประกอบไปดวย 

 วันที่ดําเนินการ แสดงวันที่ปจจุบันที่ทํารายการ 

 ธนาคารที่ชําระเงนิ เจาหนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงธนาคารได 

 สถานะการชําระเงนิและตรวจสอบเอกสาร   ประกอบดวย 

 ยังไมชําระเงนิ/เอกสารไมผานการตรวจสอบ 
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 ชําระเงนิแลว/ตรวจสอบเอกสารเรียบรอย 

 

3) ใหกรอกหรือเลือกขอมูลใหครบถวน จากนั้นกดปุม “บันทึก” เมื่อปรบัการชําระเงนิเรียบรอยแลว สถานะของใบ

สมัครจะเปลี่ยนจาก  เปน   ตามรปูท่ี 18 

 

รูปที่ 18  หนาจอแสดงสถานะการสมัคร กรณีชําระเงินและสงเอกสารแลว 

 

4.2. การปรับปรุงสถานะการชําระเงินดวยการสแกน Barcode 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลการสมัคร” > “ปรับปรุงการชาํระเงินและสงเอกสาร”  จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดง

รายการขอมูลผูสมคัร ที่ทําการยืนยันการสมัครเรียบรอยแลว   

2) ใหกดปุม “ปรับปรุงการชาํระเงินดวยการแสกน BARCODE”  จากนั้นจะปรากฎหนาจอสาํหรับปรับปรุงการชําระ

เงนิ ดวยเครื่องอาน Bar Code ตามรูปที่ 19 

 

รูปที่ 19  หนาจอการปรับปรุงสถานะดวยเครื่องอาน Barcode 

 

3) ใหทําการเชื่อมตอกับ เครื่องอาน Bar Code  แลวทําการอาน Bar Code ท่ีอยูในใบแจงชําระเงนิ ระบบจะทําการ

ตรววจสอบเลขที่ใบสมัคร และทาํการปรับปรุงสถานะใหเปน “ชําระคาธรรมเนียมและสงเอกสารเรียบรอยแลว” 

อัตฺโนมัต ิตามรูปที่ 20 
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รูปที่ 20 หนาจอแสดงขอมูลใบสมคัรท่ีปรับปรุงสถานะดวยเครื่องอาน Barcode เรียบรอยแลว 

 

4) นอกจากนั้นสามารถ กดปุม “ตรวจสอบ” เพ่ือทําการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะดวยตัวเอง 

 

4.3. การดูใบสมัคร 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลการสมัคร” > “ปรับปรุงการชาํระเงินและสงเอกสาร”  จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดง

รายการขอมูลผูสมคัร ที่ทําการยืนยันการสมัครเรียบรอยแลว  ตามรปูที่ 21 

 

รูปที่ 21 หนาจอแสดงวิธีดูใบสมัคร 

 

2) ใหคอลัมน Actions ใหกดที่ปุม    จากนั้นจะปรากฎหนาจอใบสมัคร ตามรูปที่ 22 
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รูปที่ 22  หนาจอแสดง ใบสมัคร 

 

3) ใหกดที่ปุม “DOWNLOAD PDF” เพ่ือดาวนโหลดใบสมคัรเปน PDF 

 

4.4. การดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลการสมัคร” > “ปรับปรุงการชาํระเงินและสงเอกสาร”  จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดง

รายการขอมูลผูสมคัร ที่ทําการยืนยันการสมัครเรียบรอยแลว   

2) ใหคอลัมน Actions ใหกดที่ปุม    จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดงรายการเอกสารประกอบการสมัคร ที่

ผูสมคัรทําการ Upload เขามา ตามรูปที่ 23   ใหกดปุม “Download” เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร 

 

รูปที่ 23  หนาจอแสดงเอกสารประกอบการสมัคร 
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5. การปรับปรุงผูมีสิทธิ์สอบ (GS03) 

เมื่อเจาหนาทีไ่ดทําการปรับปรุงสถานะการชําระเงนิและการสงเอกสารของผูสมัครเรยีบรอยแลว เจาหนาที่จะสามารถ

ปรับปรุงสถานะ สิทธ์ิการสอบ ได ตามข้ันตอน ดังนี้ 

5.1. การปรับปรุงสถานะ สิทธิ์การสอบ 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์สอบ (GS03)” จะปรากฎหนาการคนหาขอมูล ใหดําเนินการ

ดังนี ้

(1) เลือกเงื่อนไขการแสดงขอมลู แลวกดปุม “คนหา” 

(2) เลือกหลักสูตรที่ปรากฎใน Drop-Down List หรือพิมพบางคําเพื่อคน  แลวกดปุม “เลือก” 

(3) ระบบจะแสดงขอมลูใบสมคัรท่ีตรงตามเงื่อนไข และหลักสูตรที่เลือก 

จะแสดงรายการใบสมัครท่ีเจาหนาท่ีไดทําการปรับปรุงสถานะการชําระเงินและการสงเอกสารของผูสมัครเรียบรอย

แลว ตามรูปท่ี 24 

 

รูปที่ 24 หนาจอแสดงข้ันตอนการคนหาและเลือกหลักสตูร 
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  คําอธิบาย 

(1) คอลัมน อีเมล?  ใหคลิกเลือกเมื่อตองการสงอีเมลแจงผล 

(2) No.   ลําดับการแสดงขอมูล  

(3) เลขที่ใบสมัคร  เลขที่ใบสมัคร จะทําการนับใหมเมื่อสิ้นปการศึกษา 

(4) ชื่อ-สกุล 

(5) ผลการพิจารณา ใหคลิก เพ่ือเลือกและปรบัปรุงสถานะ 

(6) หมายเหต ุ  ใหคลิก เพ่ือกรอกหมายเหต ุ

(7) คะแนนภาษาอังกฤษ ใหคลิก เพ่ือปรับปรุงคะแนน, สถาบันที่สอบ, วันที่คะแนนมีผล 

(8) Actions  ประกอบดวย 

a. สงเมลแจงผล  สําหรับสงเมลแจงผลการสมัครเปนรายบุคคล 

 

2) ใหคลิกที่คอลัมน “ผลการพิจารณา”  ใหคลิกที่สถานะ จากนั้นจะปรากฎ Drop-Down แสดงสถานะ  

(1) ยังไมพิจารณา 

(2) มีสิทธ์ิสอบ 

(3) ไมมสีิทธิ์สอบ 

ใหทําการเลือกสถานะที่ตองการ จากนั้นระบบจะทําการบันทึกสถานะที่เลือกใหอัตโนมัติ ตามรูปที่ 25 

 

รูปที่ 25  หนาจอแสดงข้ันตอนการปรับปรุงสถานะ 

 

5.2. การปรับปรุงคะแนนภาษาอังกฤษ 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์สอบ (GS03)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมคัร ที่คอลัมน 

“คะแนนภาษาอังกฤษ”  ระบบจะแสดงขอมลูคะแนนภาษาอังกฤษ ที่ผูสมัครไดกรอกเขามา  

2) ใหคลิกที่ขอมูลแตละรายการที่ตองการแกไข เพ่ือเปดฟอรมการแกไข ดังน้ี 

(1) คะแนน ใหคลิกที่คะแนน กรอกคะแนนที่ตองการแกไข และกดปุม “บันทึก” 
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(2) ชื่อสถาบันที่สอบ ใหคลิกที่ชื่อสถาบันที่สอบ ทําการเลือกขอมูล จากนั้น กดปุม “บันทึก” 

 
 

(3) วันที่คะแนนมีผล คลิกที่วันที่ ใหเลือกวันที่จากปฎิทิน แลวกดปุม “บันทึก” 
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(4) สัญลักษณแสดงการตรวจการอายุของคะแนนสอบ ประกอบดวย 

a.  คะแนนยังไมเกิน 2 ป นับจากวันที่คะแนนมีผล 

b.  คะแนนสอบเกิน 2 ปแลว นับจากวันที่คะแนนมีผล 

3) ระบบจะทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใหอัติโนมติั 

 

5.3. การสงเมลแจงผลการพิจารณา 

5.3.1. การสงเมลแจงเปนรายบุคคล 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์สอบ (GS03)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมคัร ที่ 

คอลัมน Actions ใหกดปุม “ACTIONS” จากนั้นกดปุม “สงเมลแจงผล” ตามรูปที่ 26  

 

รูปที่ 26  หนาจอแสดงการสงอีเมลแจง เปนรายบุคคล 

 

2)  ระบบจะทําการสงอีเมลแจงผลการสมคัร ไปยังผูสมัครรายดังกลาวทันที 

 

5.3.2. การสงเมลเปนรายกลุมผูสมัคร 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์สอบ (GS03)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมคัร ที่ 

คอลัมน Actions ใหกดปุม “ACTIONS”   

ใหเลือกผูสมัคร ที่ตองการ โดยกดเลือกที่ Checkbox ดานหนารายการขอมูล หรือสามารถเลือกทั้งหมด โดย

กดที่ Checkbox “อีเมล?”   จากนั้นใหกดปุม “สงอีเมล แจงผลพิจารณา” ตามรูปที่ 27 

 

รูปที่ 27  หนาจอแสดงการสงอีเมลแจง เปนรายกลุมผูสมัคร 
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2) ระบบจะทําการสงอีเมลแจงผลการสมัคร ไปยังผูสมัครทุกรายเฉพาะที่ถูกเลือกตาม Checkbox ดานหนา

เทานั้น 

 

5.4. การเพิ่มผูสมัคร เปนกรณีพิเศษ 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์สอบ (GS03)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมคัร ใหกดปุม 

“เพ่ิมผูสมัคร เปนกรณีพิเศษ” ตามรูปที่ 28 

 

รูปที่ 28 หนาจอการเพ่ิมผูสมัคร เปนกรณีพิเศษ 

  คําอธิบาย 

(1) กดปุม “เพ่ิมผูสมัคร เปนกรณีพิเศษ” 

(2) กรอกเลขประจําตัวประชาชน หรอืเลขที่หนังสือเดินทาง 

(3) กดปุม “ตรวจสอบ” 

(4) กรอก หมายเหตุ การเพ่ิมขอมูล 

(5) กดปุม “บันทึก” 

 

2) จะปรากฎหนาจอฟอรมการเพ่ิมขอมูล ตามรูปที่ 28  ใหทําการกรอก เลขประจําตัวประชาชน หรือ รหัสหนังสือ

เดินทาง จากนั้นกดปุม “ตววจสอบ” เพ่ือใหระบบจะทําการคนหาขอมูลผูสมัครวาไดลงทะเบยีนไวหรอืไม 

กรณีทีผู่สมัครไดลงทะเบียนไว ระบบจะแสดงขอมูลผูสมัคร ใหกดปุม “บันทึก” เพ่ือเพ่ิมผูสมคัร 

กรณีทีผู่สมัครไมไดลงทะเบยีนไว จะไมสามารถเพิ่มผูสมัครได 

3) เมื่อเพ่ิมขอมลูเรยีบรอย ระบบจะแสดงขอมูลดังกลาวในรายการผูสมัคร 
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6. การปรับปรุงผูมีสิทธิ์เขาศึกษา (GS05) 

เมื่อเจาหนาทีไ่ดทําการปรับปรุงสทิธิ์การเขาสอบเรียบรอยแลว จะสามารถปรับปรุงสิทธ์ิเขาศึกษาได เฉพาะผูสมัครทีมี่สิทธิ์

สอบได ดังตอไปนี ้

6.1. การปรับปรุงสถานะ สิทธิ์การเขาศึกษา 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์เขาศึกษา (GS05)” จะปรากฎหนาจอการคนหาขอมูล ให

ดําเนินการดังน้ี 

(1) เลือกเงื่อนไขการแสดงขอมลู แลวกดปุม “คนหา” 

(2) เลือกหลักสูตรที่ปรากฎใน Drop-Down List หรือพิมพบางคําเพื่อคน  แลวกดปุม “เลือก” 

(3) ระบบจะแสดงขอมลูใบสมคัรท่ีตรงตามเงื่อนไข และหลักสูตรที่เลือก 

จะแสดงรายการใบสมัครท่ีเจาหนาท่ีไดทําการปรับปรุงสถานะสิทธิ์การสอบแลว และเปนผูมสีิทธ์ิสอบ ตามรูปที่ 29 

 

 

รูปที่ 29 หนาจอการปรับปรุงผูมีสทิธิ์เขาศึกษา 
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  คําอธิบาย 

(1) คอลัมน อีเมล?  ใหคลิกเลือกเมื่อตองการสงอีเมลแจงผล 

(2) No.   ลําดับการแสดงขอมูล  

(3) เลขที่ใบสมัคร  เลขที่ใบสมัคร จะทําการนับใหมเมื่อสิ้นปการศึกษา 

(4) ชื่อ-สกุล 

(5) ผลการพิจารณา ใหคลิก เพ่ือเลือกและปรบัปรุงสถานะ 

(6) หมายเหต ุ  ใหคลิก เพ่ือกรอกหมายเหต ุ

(7) คะแนนภาษาอังกฤษ ใหคลิก เพ่ือปรับปรุงคะแนน, สถาบันที่สอบ, วันที่คะแนนมีผล 

(8) Actions  ประกอบดวย 

a. สงเมลแจงผล  สําหรับสงเมลแจงผลการสมัครเปนรายบุคคล 

b. ออกหนังสือรับรอง สําหรับออกหนังสือรับรอง 

c. ลบใบสมัคร  สําหรับลบขอมลูการสมัคร เฉพาะกรณีเปนการเพ่ิมผูสอบได 

และมสิีทธิ์ดําเนินการ 

d. แกไข  สําหรับแกไขขอมูลสวนตัวผูสมัคร เฉพาะกรณีเปนการเพ่ิม

ผูสอบได และมสิีทธ์ิดําเนินการ 

 

2) ใหคลิกที่คอลัมน “ผลการพิจารณา”  ใหคลิกที่สถานะ “ยังไมพิจารณา” จากนั้นจะปรากฎ Drop-Down แสดง

สถานะท้ังหมด ดังนี้  

(1) ไมมสีิทธิ์เขาศึกษา 

(2) สํารอง (ผานการทดสอบ) 

(3) สามัญเต็มเวลา 

(4) สามัญบางเวลา 

(5) ศึกษาบางรายวิชาแบบอื่นๆ 

(6) ศึกษาบางรายวิชาแบบวิจัย 

(7) ศึกษาบางรายวิชาแบบรวมฟงการบรรยาย 

(8) ศึกษาบางรายวิชาแบบขามมหาวทิยาลัย 

(9) ยังไมไดพิจารณา 

(10) บริหารหลักสตูรแบบตอเนื่อง (ไมเต็มเวลา) 

(11) บริหารหลักสตูรแบบตอเนื่อง (เตม็เวลา) 

(12) ทดลองศึกษาเต็มเวลา (หลักสตูรตอเนื่อง) 

(13) ทดลองศึกษาเต็มเวลา 



                                                    
ระบบรับสมัครเขาศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย                                     P a g e  | 25 

 

(14) ทดลองศึกษาบางเวลา(หลักสตูรตอเนื่อง) 

(15) ทดลองศึกษาบางเวลา 

ใหทําการเลือกสถานะที่ตองการ จากนั้นระบบจะทําการบันทึกสถานะที่เลือกใหอัตโนมัติ ตามรูปที่ 30 

 

รูปที่ 30  หนาจอแสดงข้ันตอนการปรับปรุงสถานะ 

 

6.2. การปรับปรุงคะแนนภาษาอังกฤษ 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์เขาศึกษา (GS05)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมัคร  ที่

คอลัมน “คะแนนภาษาอังกฤษ”  ระบบจะแสดงขอมลูคะแนนภาษาอังกฤษ ที่ผูสมัครไดกรอกเขามา  

2) ใหคลิกที่ขอมูลแตละรายการที่ตองการแกไข เพ่ือเปดฟอรมการแกไข ดังนี้ 

(5) คะแนน ใหคลิกที่คะแนน กรอกคะแนนที่ตองการแกไข และกดปุม “บันทึก” 

 
 

(6) ชื่อสถาบันที่สอบ ใหคลิกที่ชื่อสถาบันที่สอบ ทําการเลือกขอมูล จากนั้น กดปุม “บันทึก” 
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(7) วันที่คะแนนมีผล คลิกที่วันที่ ใหเลือกวันที่จากปฎิทิน แลวกดปุม “บันทึก” 

 
 

(8) สัญลักษณแสดงการตรวจการอายุของคะแนนสอบ ประกอบดวย 

a.  คะแนนยังไมเกิน 2 ป นับจากวันที่คะแนนมีผล 

b.  คะแนนสอบเกิน 2 ปแลว นับจากวันที่คะแนนมีผล 

3) ระบบจะทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใหอัติโนมติั 

 

6.3. การสงเมลแจงผลการพิจารณา 

6.3.1. การสงเมลแจงเปนรายบุคคล 

3) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีทิธิ์เขาศึกษา (GS05)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมัคร  ที่ 

คอลัมน Actions ใหกดปุม “ACTIONS” จากนั้นกดปุม “สงเมลแจงผล” ตามรูปที่ 31  

 

รูปที่ 31  หนาจอแสดงการสงอีเมลแจง เปนรายบุคคล 
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4)  ระบบจะทําการสงอีเมลแจงผลการสมคัร ไปยังผูสมัครรายดังกลาวทันที 

6.3.2. การสงเมลเปนรายกลุมผูสมัคร 

3) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์เขาศึกษา (GS05)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมัคร  ที่ 

คอลัมน Actions ใหกดปุม “ACTIONS”   

ใหเลือกผูสมัคร ที่ตองการ โดยกดเลือกที่ Checkbox ดานหนารายการขอมูล หรือสามารถเลือกทั้งหมด โดย

กดที่ Checkbox “อีเมล?”   จากนั้นใหกดปุม “สงอีเมล แจงผลพิจารณา” ตามรูปที่ 32 

 

รูปที่ 32  หนาจอแสดงการสงอีเมลแจง เปนรายกลุมผูสมัคร 

4) ระบบจะทําการสงอีเมลแจงผลการสมัคร ไปยังผูสมัครทุกรายเฉพาะที่ถูกเลือกตาม Checkbox เทานั้น 

 

6.4. การเพิ่มผูสอบได เปนกรณีพิเศษ 

6.4.1. การเพิ่มผูสอบได กรณีมีขอมูลประวัติผูสมัครในระบบแลว 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์เขาศึกษา (GS05)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมัคร  ใหกด

ปุม “เพ่ิมผูสอบได เปนกรณีพิเศษ” ตามรูปที่ 33 สําหรับเพิ่มผูสอบไดกรณีที่มีขอมลูประวัติสวนตัวในระบบแลว 

 

รูปที่ 33  หนาจอการเพิ่มผูสอบได เปนกรณีพิเศษ 
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  คําอธิบาย 

(1) กดปุม “เพ่ิมผูสอบได เปนกรณีพิเศษ” 

(2) กรอกเลขประจําตัวประชาชน หรอืเลขที่หนังสือเดินทาง 

(3) กดปุม “ตรวจสอบ” 

(4) กรอก หมายเหตุ การเพ่ิมขอมูล 

(5) กดปุม “บันทึก” 

 

2) จะปรากฎหนาจอฟอรมการเพ่ิมขอมูล ตามรูปที่ 33  ใหทําการกรอก เลขประจําตัวประชาชน หรือ รหัสหนังสือ

เดินทาง จากนั้นกดปุม “ตรวจสอบ” เพื่อใหระบบจะทําการคนหาขอมูลผูสมัครวาไดลงทะเบยีนไวหรอืไม 

กรณีที่ผูสมัครไดลงทะเบียนไว ระบบจะแสดงขอมูลผูสมัคร ใหกดปุม “บันทึก” เพื่อเพ่ิมผูสมคัร 

กรณีที่ผูสมัครไมไดลงทะเบยีนไว จะไมสามารถเพ่ิมผูสอบได 

 

6.4.2. การเพิ่มผูสอบได กรณียังไมมีขอมูลประวัติผูสมัครในระบบ 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์เขาศึกษา (GS05)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมัคร  ใหกด

ปุม “เพ่ิมผูสอบได เปนกรณีพิเศษ(กรณีไมมีช่ือผูสมัครในระบบ)” ตามรูปที่ 34  

 

รูปที่ 34  หนาจอการเพิ่มผูสอบได เปนกรณีพิเศษ 

2) จะปรากฎหนาจอใหกรอกขอมลูผูสอบได ใหกรอกขอมูลใหครบถวน และกดปุม “บันทึก” ไปเรื่อย ๆ ตามขอมูลที่

ตองการกรอกเขาระบบ 
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6.5. การออกหนังสือรับรอง 

1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์เขาศึกษา (GS05)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมัคร   ใหกด

ปุม “ACTIONS”  และ กดปุม “ออกหนังสือรับรอง” ในรายการขอมูลที่ตองการ ตามรูปที่ 35 

 

รูปที่ 35  หนาจอ การออกหนังสือรับรอง 

 

2) จากนั้นจะปรากฎหนาจอการตั้งคาการออกหนังสือรับรอง ใหกรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นกดปุม “ออกหนังสือ

รับรอง” 

3) ระบบจะทําการสรางหนังสือรบัรองเปนไฟล PDF และดาวนโหลดใหอัติโนมัติ ตามรูปที่ 36 

 

รูปที่ 36  หนาจอแสดงฟอรมออกหนังสือรับรอง 

 

6.6. การแกไข หรือลบใบสมัคร กรณีเพิ่มผูสอบไดหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือนอกเวลาราชการ 

เจาหนาที่ท่ีทําการเพ่ิมผูสอบได จะสามารถทําการลบหรือแกไขขอมูลผูสมัครดังกลาวได เฉพาะรายการที่ตนเองเพ่ิม 

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
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1) ไปที่เมนู “จัดการขอมูลผูสมัคร” > “ปรับปรุงผูมสีิทธิ์เขาศึกษา (GS05)” ที่หนาจอแสดงรายการใบสมัคร   ใหกด

ปุม “ACTIONS”  และ กดปุม “แกไข” หรือปุม “ลบ” ในรายการขอมูลที่ตองการ ตามรูปที่ 37 

 

รูปที่ 37  หนาจอแสดงข้ันตอนการลบ หรือแกไขขอมูล 

 

7. การเพิ่มผูสอบไดหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือนอกเวลาราชการ 

7.1. การนําเขาขอมลูผูสอบได 

1) ไปที่เมนู “เพ่ิมผูสอบได” จะปรากฎหนาจอใหกําหนดเงื่อนไขการคนหาหลักสูตร ตามรปูที่ 38  ใหกําหนดเงื่อนที่

ตองการแลวกดปุม “คนหา” 

 

รูปที่ 38  หนาจอ การคนหาหลักสูตร 

 

2) จะปรากฎรายการขอมูลหลักสูตรใหเลือกใน Drop-Down List ใหเลอืกรายการที่ตองการ แลวกดปุม “เลือก” 

ตามรูปที่ 39 
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รูปที่ 39  หนาจอ การเลือกหลักสตูรที่ตองการ 

 

3) จะปรากฎขั้นตอนการนําเขาขอมลู ตามรูปที่ 44   ใหปฏิบัติขั้นตอนอยางเครงครัด ดังตอไปนี้ 

3.1) ใหกดปุม “ดาวนโหลด EXCEL TEMPLATE” เพ่ือดาวนโหลดExcel Template เพ่ือกรอกขอมูลผูสอบได 

หมายเหตุ : ตองกรอกขอมูลผูสอบไดใสในไฟล Excel นี้เทานั้น ไมเชนนั้นจะนําเขาขอมลูไมได 

3.2) ใหกดปุม “Choose File” แลวเลอืกไฟลขอมูลผูสอบไดที่กรอกขอมูลแลว ตามขอ 3.1  

3.3) ใหกดปุม “โหลดขอมูลผูสอบได” เพ่ือเริ่มตนนาํเขาขอมูล 

4) ระบบจะแสดงขอมลูท่ีอานไดจากไฟล Excel Template ตามรูปที่ 40  ใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง   กรณีท่ีไม

ตองการนําเขาขอมลูรายการใด ใหกดปุม “ลบ”   จากนั้นกดปุม “ยืนยันการนําเขาขอมูลผูสอบได” 

 

รูปที่ 40  หนาจอ ขั้นตอนการนําเขาขอมูลผูสอบได 
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  คําอธิบาย 

(1) ดาวนโหลด Excel Template และกรอกขอมลูผูสอบไดใหครบถวน 

(2) ทําการเลือกไฟล Excel ที่กรอกขอมูลเรยีบรอยแลวตามขอ (1) 

(3) ทําการเริม่ตนนําเขาขอมลู 

(4) ยืนยันการนําเขาขอมูล    

หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการนําเขาขอมูลผูสอบได โดยกรอกผานฟอรม  ใหกดปุม “เพ่ิมผูสอบได เปนกรณี

พิเศษ(โดยการกรอกขอมูลเขาระบบ)” จากนั้นจะปรากฎแบบฟอรม  ใหกรอกขอมูลใหครบถวน  

7.2. การแกไขขอมูลผูสอบได โปรดดูขอ 8.1.1 

7.3. การลบขอมลูผูสอบได โปรดดูขอ 8.1.2 

 

 

8. การจัดการผูใชงาน 

8.1. การจัดการผูสมัคร 

8.1.1. การแกไขขอมูลผูสมัคร 

5) ไปที่เมนู “ผูใชงาน” > “จัดการผูสมัคร”  จะปรากฎหนาจอแสดงรายการขอมลูผูสมัคร ตามรูปที่ 41 

 

รูปที่ 41  หนาจอแสดงรายการขอมูลผูสมัคร 
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6) ในกรณีที่ตองการแกไข ใหกดปุม “ACTIONS” และ กดปุม “แกไข”  จะปรากฏฟอรมการแกไขขอมลู ใหทํา

การกรอกขอมูลใหครบถวน จากนัน้กดปุม “บันทึก” ในแตละสวน ตามรูปที่ 42 

 

รูปที่ 42  หนาจอแสดงฟอรมการแกไขขอมูล 

 

8.1.2. การลบขอมลูใบสมัคร และขอมลูสวนตัวผูสมัคร 

8.1.2.1. การลบขอมลูใบสมัคร 

1) ที่หนาแสดงรายการขอมูลผูสมัคร  ใหคลิกที่ รหัสหลักสตูร จะปรากฎฟอรมแสดงรายละเอียด

หลักสตูรที่สมัคร ตามรูปที่ 43 

 

รูปที่ 43  หนาจอแสดงข้ันตอนการลบขอมูลใบสมคัร 
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2) ใหกดปุม “ลบใบสมัคร” จากนั้นจะปรากฎหนาจอยืนยันการลบ ใหกดปุม “ตกลง” เพ่ือยืนยัน 

หมายเหตุ : เมื่อลบขอมลูแลว จะไมสามารถนําขอมูลกลับมาไดอีก 

 

8.1.2.2. การลบขอมลูสวนตัวผูสมัคร 

1) ที่หนาแสดงรายการขอมูลผูสมัคร ใหกดปุม “ACTIONS” และ กดปุม “ลบ” ตามรปูที่ 44 

 

รูปที่ 44  หนาจอแสดงข้ันตอนการลบขอมูลสวนตัวผูสมัคร 

2) จะปรากฎหนาจอใหยืนยันการลบ ใหกดปุม “ตกลง” เพ่ือยืนยันการลบ  

หมายเหตุ :  1. เมื่อลบขอมูลแลว จะไมสามารถนําขอมูลกลับมาไดอีก 

               2. จะลบขอมูลสวนตัวผูสมัครได ก็ตอเมื่อไมมีขอมลูใบสมัครของผูสมัครคนดังกลาว  

แลว   กรณีที่มีขอมูลใบสมัครอยู ตองลบออกใหหมดกอนการลบขอมูลสวนตัวผูสมัคร 

 

8.1.3. การใหสิทธิ์การสมัคร เปนกรณีพิเศษ 

1) ทีห่นาแสดงรายการขอมูลผูสมัคร ใหกดปุม “ACTIONS” และ ปุม “ใหสิทธ์ิสมัครกรณีพิเศษ” ตามรปูที่ 45 

 

รูปที่ 45  หนาจอแสดงข้ันตอนการใหสิทธ์ิสมัคร เปนกรณีพิเศษ 

2) จะปรากฎฟอรมใหระบุ หลักสูตร และชวงเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ในการใหสิทธ์ิ ใหกรอกขอมูลใหครบถวน 

จากนั้นกดปุม “บันทึก” 
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9. รายงาน 

ใหไปที่เมนู “รายงาน” โดยรายงานท้ังหมดประกอบดวย 

9.1.   รายงานสรุปยอดการชําระเงิน 

 

รูปที่ 47  หนาจอแสดงรายงานสรปุยอดการชําระเงนิ 

 

9.2.   รายงานผูสมัครเขาศึกษา (GS01) 

 

รูปที่ 48  หนาจอแสดงรายงานผูสมัครเขาศึกษา (GS01) 
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9.3.   รายงานสรุปยอดผูสมัครเขาศึกษา 

 

รูปที่ 49  หนาจอแสดงรายงานสรปุยอดผูสมัครเขาศึกษา 

 

9.4.   รายงานขอมูลผูสมัครตามสถานะ 

 

รูปที่ 50  หนาจอแสดงรายงานขอมูลผูสมัครตามสถานะ 
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9.5.   รายงานผูสมัครเขาศึกษา (GS03) 

 

รูปที่ 51  หนาจอแสดงรายงานผูสมัครเขาศึกษา (GS03) 

 

9.6.   รายงานผูมีสิทธิ์เขาศึกษา (GS05) 

 

รูปที่ 52  หนาจอแสดงรายงานผูมสิีทธ์ิเขาศึกษา (GS05) 
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9.7.   รายงานผูมีสิทธิ์เขาศึกษา แบบ บ.21 

 

รูปที่ 53  หนาจอแสดงรายงานผูมสิีทธ์ิเขาศึกษา แบบ บ.21 

 

9.8.   รายงานผูสอบไดมากกวา 1 สาขาขึ้นไป 

 

รูปที่ 54  หนาจอแสดงรายงานผูสอบไดมากกวา 1 สาขาวิชาขึ้นไป 
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9.9.   รายงานคะแนนภาษาอังกฤษ 

 

รูปที่ 55  หนาจอแสดงรายงานคะแนนภาษาอังกฤษ 

 

9.10. รายงานผูสมัครชาวตางชาติ 

 

รูปที่ 56  หนาจอแสดงรายงานผูสมัครชาวตางชาติ 
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9.11. รายงานแหลงขาว 

 

รูปที่ 57 หนาจอแสดงรายงานแหลงขาว 

 

9.12. รายงานความสนใจรับทุน 

 

รูปที่ 58  หนาจอแสดงรายงานความสนใจรับทุน 
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9.13. รายงานความพึงพอใจการใชงานระบบ 

 

รูปที่ 59  หนาจอแสดงรายงานความพึงพอใจการใชงานระบบ 

 

 

10. การปรับปรุงขอมูลสวนตัว 

1) ไปที่เมนูบน จากนั้นใหคลิกที่ ชื่อผูเขาใชงานระบบ แลวคลิกทีลิ่งค “ขอมูลสวนตัว” ตามรูปที่ 60 

 

รูปที่ 60  หนาจอแสดงการเปดฟอรมแกไขขอมลูสวนตัว 

 

2) จะปรากฎฟอรมการแกไขขอมลูสวนตัว ตามรูปที่ 61 ใหกรอกขอมลูใหครบถวน แลวกดปุม “บันทึก” 
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รูปที่ 61  หนาจอแสดงฟอรมการแกไขขอมูลสวนตัว 

 

 




