
 

 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท วชิั่นเน็ต จ ากัด 
976/27, 976/28 ชั้น 3-4 ซอยแสงแจม่ (โรงพยาบาลพระราม9) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป ิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 66-2641-5310-4   โทรสาร 66-2641-5317  



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 1 

สารบัญ 
ระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ ......................................................................................... 3 

ขั้นตอนการเตรียมฐานข้อมูล ........................................................................................ 4 

 ข้อมูลการเปิดรับนสิิตใหม่ ตามแผนการรับนสิิตประจ าป/ีภาคการศกึษา ................................................... 4 

 บันทึกฐานข้อมูลเบื้องต้น .................................................................................................................... 6 

การบันทึกฐานข้อมูลอ้างอิง ................................................................................................................. 6 

การบันทึกวุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการรับสมัคร .......................................................................................... 9 

การบันทึกต าแหน่งผู้คมุสอบ ............................................................................................................. 10 

 แบบการบันทึกข้อมูลบน WEB .......................................................................................................... 11 

 บันทึกถึงผู้สมัครสอบ ........................................................................................................................ 13 

 การบันทึกข้อมูลกลุ่มสอบ ................................................................................................................. 14 

 บันทึกข้อมูลรายวิชา ......................................................................................................................... 15 

 บันทึกข้อมูลผู้คมุสอบ ....................................................................................................................... 17 

 บันทึกข้อมูลสอบแตล่ะกลุ่มสอบ ........................................................................................................ 17 

 บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชา ................................................................................................................ 19 

 บันทึกเงื่อนไขการรับสมัคร ................................................................................................................ 20 

 ข้อมูลกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในภาคการศึกษานั้น ........................................................................ 23 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ................................................................................. 25 

 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ............................................................................................................... 25 

การบันทึกข้อมูลผู้สมคัรผ่านระบบ ..................................................................................................... 25 

 การตรวจสอบจ านวนผู้สมัคร ............................................................................................................. 26 

 การบันทึกคะแนนสอบ ..................................................................................................................... 27 

บันทึกรายบุคคล .............................................................................................................................. 27 

น าเข้าคะแนนจากไฟล์ข้อมลู ............................................................................................................. 28 

บันทึกคะแนนสอบตามรายวิชา ......................................................................................................... 28 

การจัดห้องสอบ ......................................................................................................... 29 

 ข้อมูลอาคาร.................................................................................................................................... 29 

 ข้อมูลห้องสอบ ................................................................................................................................ 30 

 จัดห้องสอบ ..................................................................................................................................... 30 

ขั้นตอนการปรับสถานะผู้สมัคร ................................................................................... 32 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 2 

 สถานะผูส้มัคร ................................................................................................................................. 32 

 การปรับสถานะของผูส้มัคร ............................................................................................................... 32 

การปรับสถานะรายบุคคล ................................................................................................................. 32 

การปรับสถานะเป็นชุด ..................................................................................................................... 33 

การรับรายงานตัว ...................................................................................................... 34 

 การปรับสถานะสาขาวิชารายภาคเพื่อรับรายงานตัว............................................................................. 34 

การก าหนดรหัสนิสิตเป็นชุด ....................................................................................... 35 

 ก าหนดเลขประจ าตัวนิสติใหม ่........................................................................................................... 35 

รายงานในระบบรับนิสิต ............................................................................................. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 3 

ระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 

ระบบรับสมัครน้ีเป็นระบบงานท่ีเป็นส่วนแรกสุดของการให้บริการทางการศึกษาโดยระบบจะด าเนินการ ตั้งแต่ท า
การรับสมัครผู้สมัคร การคัดเลือกผู้สมัคร ไปจนถึงการจัดห้อง และก าหนดรหัสใหม่ให้แก่ผู้ท่ีผ่านการรับคัดเลือก 
โดยเราสามารถแบ่งขั้นตอนได้เป็นดังน้ี 
 

ขั้นตอน ค าอธิบาย 

ขั้นตอนการเตรียมฐานข้อมูล ในเบื้องต้นเราต้องเตรียมการฐานข้อมูลดังต่อไปน้ี 
- ข้อมูลสาขาท่ีรับสมัครเบื้องต้น 
- ข้อมูลสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัครในภาคการศึกษาน้ัน 
- ข้อมูลรายวิชาท่ีสอบเบือ้งต้น 
- ข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอบในปีภาคน้ัน 
- ข้อมูลจ านวนรับของแต่ละประเภทการรับสมัคร 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร และ
น าเข้าข้อมูลผู้สมัคร 

เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูลผู้สมัครเข้าสู่ระบบ และบันทึก
ข้อมูลของผู้สมัคร รวมท้ังคะแนนท่ีได้รับในแต่ละการ
ทดสอบ 

ขั้นตอนการจัดสรรจ านวนผู้สมัครและการ
ปรับสถานะผู้สมัคร 

เป็นขั้นตอนในการน าเอาข้อมูลผู้สมัครน ามาประมวลผลว่า
ผู้สมัครคนใดควรจะได้รับการคัดเลือกแล้วท าการปรับ
สถานะผู้สมัครให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไป 

การจัดที่นั่งสอบ เป็นขั้นตอนของการก าหนดเงื่อนไขเพื่อให้ระบบจัดห้อง 
และท่ีน่ังสอบให้แก่ผู้สมัครอัตโนมัติ 

การจัดพิมพ์รายงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดพิมพ์รายงานเกี่ยวกับผู้สมัคร 

ขั้นตอนการรายงานตัว เป็นขั้นตอนในการรับรายงานตัวผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้า
เป็นนิสิตใหม่ 

ขั้นตอนการก าหนดห้อง และรหัสนิสิต เลือกแล้วน าเข้าสู่ฐานข้อมูลนิสิตโดยจะต้องมีการก าหนด
ห้องให้แก่ผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือก (กรณีมีหลายห้อง) และ
ออกรหัสให้แก่ นิสิต รวมท้ังการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
บางอย่าง 
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ขั้นตอนการเตรียมฐานข้อมูล 

ก่อนท่ีจะด าเนินการรับนิสิต จะต้องมีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปน้ี 

 ข้อมูลการเปิดรับนิสิตใหม่ ตามแผนการรับนิสิตประจ าป/ีภาคการศึกษา 

การก าหนดข้อมูลรุ่น และกลุ่มนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ตามแผนการรับนิสิตท่ีก าหนดไว้  เป็น
กิจกรรมเริ่มแรกของการรับนิสิตใหม่ ในแต่ละปี/ภาคการศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางการรับนิสิต ให้สอดคล้องกับ
แผนท่ีก าหนด  (ก ำหนดทุกภำคกำรศึกษำท่ีมีกิจกรรมกำรรับนิสิตใหม่) 

   (หัวข้อ ระเบียนวิชำกำร เมนูที่ 11) 

 

รูปท่ี 1 เมนู “ก าหนดข้อมูลรุ่น/กลุ่มนิสิต” ระบบฐานข้อมูลหลัก 

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู บันทึกรุ่นกลุ่มนิสิต จาก กลุ่มเมนู ระเบียนวิชาการ ระบบฐานข้อมูลหลัก 
2. ระบขุ้อมูล ศูนย์ และปีภาคการศึกษาท่ีเปิดรับสมัครนิสิต ในช่อง “ปีท่ีเข้า และภาคที่” 
3. ระบสุ่วนจัดการศึกษา 
4. ระบุข้อมูลในช่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ดังนี้ 
 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รุ่นท่ี รุ่นท่ีรับเข้า ซ่ึงปัจจุบันระบุเป็นปีท่ีรับเข้าศึกษาตามด้วยภาคการศึกษาท่ีรับเข้า หากไม่
ระบุระบบจะก าหนดเป็นหมายเลขปี พ.ศ. ท่ีเข้าศึกษา เช่น 581 หมายถึงผู้เรียนท่ีเข้า
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ข้อมูล ค าอธิบาย 

ศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นต้น 

มหาวิทยาลัย ระบุวิทยาเขตท่ีศึกษา 

หลักสูตร ระบุสาขาของนิสิต ควรระบุให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้  

ประเภท 

 
รุ่นกลุ่มย่อ ชื่อกลุ่ม/ห้องของนิสิต ตามท่ีผู้ใช้งานก าหนด 

รับ จ านวนนิสิตท่ีเปิดรับในแต่ละห้อง 

ปัจจุบัน จ านวนปัจจุบันของนิสิตในแต่ละห้อง ข้อมูลในหัวข้อน้ี ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึก ระบบจะท า
การนับจ านวนจากผู้ท่ีถูกรับเข้าเป็นนิสิตแล้ว 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ระบุชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

การประเมินผล ระบุการประเมินผล 

 
บัญชีค่าใช้จ่าย รูปแบบการค านวณอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในห้องเรียนท่ีก าลังบันทึก 

ปฎิทินการศึกษา ผังปฏิทินการศึกษาท่ีนิสิตห้องน้ีใช ้

วันท่ีรับเข้า วันท่ีเข้าศึกษาในสถาบันฯ 

รหัสเริ่มต้น รหัสนิสิตเริ่มต้นของห้องเรียนน้ัน (หากไม่ก าหนดระบบจะยึดตามค่าท่ีติดตั้งไว้ใน
ระบบ) 

รหั สธนาคาร(ใบแจ้ ง
ยอด) 

ระบุรหัสธนาคาร(ใบแจ้งยอด) 

เมื่อท าการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อใดท่ีท าการก าหนดรหัสประจ าตัว นิสิต ตามรุ่นกลุ่มของ
นิสิต (ในระบบจัดการนิสิตใหม่) ระบบก็จะส่งค่าข้อมูลดังตารางข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลหลักของนิสิตแต่ละคน
น่ันเอง 
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 บันทึกฐานข้อมูลเบื้องต้น 

การบันทึกฐานข้อมูลอ้างอิง 

เป็นการบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆของระบบ ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มระดับการสมัคร กลุ่มประเภทการรับสมัคร 
ประเภทการรับสมัคร ชื่อวุฒิท่ีจบ และต าแหน่งผู้คุมสอบ 

กลุ่มระดับการรับสมัคร 

เป็นการก าหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร ท่ีเปิดรับสมัครออนไลน์ (ท ำกำรบันทึกเพียงครั้งเดียว 
หรือ เมื่อมีกำรเพ่ิมประเภทกำรรับสมัครขึ้นมำเพิ่มเติม) 

(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 8) 
 

 
รูปท่ี 2 เมนู “ฐานข้อมูลอ้างอิง” 

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู ฐานข้อมูลอ้างอิง จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ ระบบ รับนิสิต 

2. คลิก  
3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังน้ี  

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัส ระบุรหัสกลุ่มแบบบันทึกข้อมูล 

ชื่อระดับการสมัคร ระบุชื่อระดับการสมัครภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ชื่อระดับการสมัคร
องักฤษ 

แสดง Web การแสดงผลท่ีระบบรับสมัครออนไลน์ 
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กลุ่มประเภทการรับสมัคร 

เป็นการก าหนดกลุ่มของประเภทการรับสมัคร (ท ำกำรบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ เมื่อมีกำรเพ่ิมประเภท
กำรรับสมัครขึ้นมำเพิ่มเติม) 

(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 8) 
 

 
รูปท่ี 3 เมนู “ฐานข้อมูลอ้างอิง” 

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู ฐานข้อมูลอ้างอิง จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ ระบบ รับนิสิต 

2. คลิก  
3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัส ระบุรหัสกลุ่มประเภทการรับสมัคร 

ช่ือ ระบุชื่อกลุ่มประเภทการรับสมัครภาษาไทย 

ชื่อย่อ ระบุชื่อย่อกลุ่มประเภทการรับสมัครภาษาไทย 

NAME ระบุชื่อกลุ่มประเภทการรับสมัครภาษาอังกฤษ 

NAMEABB ระบุชื่อย่อกลุ่มประเภทการรับสมัครภาษาอังกฤษ 

แบบบันทึกข้อมูล ระบุแบบการบันทึกข้อมูล 

แสดง Web การแสดงผลท่ีระบบรับสมัครออนไลน์ 

 

 
 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 8 

ประเภทการรับสมัคร 

เป็นการก าหนดประเภทการรับสมัครเข้าศึกษา ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้สมัครเข้าศึกษา (ท ำ
กำรบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ เมื่อมีกำรเพ่ิมประเภทกำรรับสมัครขึ้นมำเพิ่มเติม) 

(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 8) 

 
รูปท่ี 4 เมนู “ฐานข้อมูลอ้างอิง”  

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู ฐานข้อมูลอ้างอิง จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ ระบบ รับนิสิต 

2. คลิก  
3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัส ระบุรหัสกลุ่มประเภทการรับสมัคร 

ช่ือ ระบุชื่อประเภทการรับสมัครภาษาไทย 

ชื่อย่อประเภทรับสมัคร ระบุชื่อย่อประเภทการรับสมัครภาษาไทย 

NAME ระบุชื่อประเภทการรับสมัครภาษาอังกฤษ 

NAMEABB ระบุชื่อย่อประเภทการรับสมัครภาษาอังกฤษ 

กลุ่มประเภทรับสมัคร ก าหนดกลุ่มประเภทการรับสมัคร 

จ านวนหลักการตัด 
Running 

ระบุจ านวนหลักการตัด Running ของรหัสผู้สมัคร 

ภาคท่ีเปิดรับสมัคร ระบุปี/ภาคการศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร 

แสดง Web ระบุว่าจะให้แสดงบน Web  
Y: แสดงบนเว็บ 
N:ไม่แสดงบนเว็บ 

 

 
 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 9 

การบันทึกวุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการรับสมัคร 

สามารถบันทึกท่ี ชื่อวุฒิท่ีจบ เมนูฐานข้อมูลอ้างอิง ระเบียนวิชาการ ระบบฐานข้อมูลหลัก หรือบันทึกได้จากระบบ
รับสมัคร(ท ำกำรบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ เมื่อมีกำรเพิ่มข้อมูล) 

(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 8) 
 

 
รูปท่ี  5 เมนู “ฐานข้อมูลอ้างอิง”  

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู ฐานข้อมูลอ้างอิง จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ ระบบ รับนิสิต 

2. คลิก   
3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัสวุฒิสมัคร ระบุรหัสวุฒิรับสมัคร 

ชื่อวุฒิสมัครเข้า ระบุชื่อวุฒิ 

ระดับการศึกษา ระบุระดับการศึกษาในแต่ละวุฒิศึกษา 

สาขาวิชา/สาย ระบุข้อมูลสาขาวิชา/สายของแต่ละวุฒิการศึกษา 

ENTRYDEGREENAME ระบุข้อมูลสาขาวิชา/สายของแต่ละวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ 

ชื่อย่อวุฒิสมัครเข้า ระบุชื่อย่อวุฒิท่ีใช้สมัคร 

ENTRYDEGREEABB ระบุชื่อย่อวุฒิท่ีใช้สมัครภาษาอังกฤษ 

 
 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 10 

การบันทึกต าแหน่งผู้คุมสอบ 

บันทึกต าแหน่งผู้คุมสอบท่ีเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิต (ท ำกำรบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ เมื่อมีกำรเพิ่มข้อมูล) 
(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 8) 

 

 
รูปท่ี 6 เมนู “ฐานข้อมูลอ้างอิง”  

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู ฐานข้อมูลอ้างอิง จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ ระบบ รับนิสิต 

2. คลิก   
3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัส ระบุรหัสต าแหน่งผู้คุมสอบ 

ค าอธิบาย ระบุชื่อต าแหน่งผู้คุมสอบ 

ค าอธิบายอังกฤษ ระบุชื่อต าแหน่งผู้คุมสอบภาษาอังกฤษ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 11 

 แบบการบันทึกข้อมูลบน WEB 
เป็นการก าหนดรูปแบบส าหรับบันทึกข้อมูลของผู้สมัครบน WEB 

(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 9) 

 
รูปท่ี 7 เมนู “แบบการบันทึกข้อมูลบน Web” 

 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู แบบการบันทึกข้อมูลบน WEB  จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ 
2. เลือกกลุ่มแบบบันทึกและรูปแบบการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 

U : ข้อมูลผู้สมัคร 
N : ข้อมูลผู้สมัครก่อนการรายงานตัว 

3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

ล าดับ ระบุล าดับ 

ชื่อไทย ชื่อ หรือค าอธิบายภาษาไทย (แสดงหน้า Web) 

บันทึกข้อมูล บังคับการบันทึกข้อมูลหรือไม่ 
Y : บังคับ 
N : ไม่บังคับ 

ก าหนดค่าของข้อมูล ระบุจ านวนขนาดของข้อมูลท่ีเปิดให้บันทึกได้ 

อัพเดทตาราง ระบุชื่อ Table ท่ีเก็บข้อมูล 

อัพเดทคอลัมภ์ ระบุชื่อ Field ท่ีเก็บข้อมูล 

ประเภทข้อมูล ประเภทของ Field 
T: ข้อความ 
N: ตัวเลข 

  

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 12 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

D: วันท่ี 

ขนาดกล่องข้อความ ขนาดความกว้างกล่องข้อความ หรือ combo 

COMBO (SQL) คือ Query ท่ีแสดงรายการภาษาไทยใน COMBO  

COMBO (SQL) ENG คือ Query ท่ีแสดงรายการภาษาอังกฤษใน COMBO 

ค่าเริ่มต้น ระบุค่าเริ่มต้นของข้อมูลท่ีแสดงใน COMBO 

แก้ไขข้อมูลผ่าน Web ก าหนดสิทธิ์การแก้ข้อมูลผ่านเวป 
Y: อนุญาต 
N: ไม่อนุญาต 

BIOCOLSPAN ระบุขนาดของ column 

การแสดงข้อมูล ระบุรูปแบบการแสดงข้อมูล (การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลหน้าเวป) 
N: ขึ้นบรรทัดใหม่ 
S: ชิดซ้าย 
M: กึ่งกลาง 

ชื่ออังกฤษ ชื่อ หรือ ค าอธิบายภาษาอังกฤษ (แสดงหน้า Web เมื่อ Switch หน้าจอเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

ประเภทการแสดงข้อมูล รูปแบบการแสดงข้อความ 
B: หัวข้อใหญ่ 
E: หัวข้อย่อย 
T: ข้อความ 
C: COMBO 

ข้อความเมื่อเกิดการ
ผิดพลาด 

ระบุข้อความแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดภาษาไทย 

ข้อความเมื่อเกิดการ
ผิดพลาด (Eng) 

ระบุข้อความแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดภาษาอังกฤษ 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 13 

 บันทึกถึงผู้สมัครสอบ 
เป็นการส่งข้อความไปยังผู้สมัคร หรือแสดงข่าวประชาสัมพันธ์แก่บุคคลต่างๆ ท่ีใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ 

(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 10) 
 

 
รูปท่ี 8 เมนู “บันทึกถึงผู้สมัครสอบ” 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู บันทึกถึงผู้สมัครสอบ จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ 
2. เลือกวิธีการส่ง และระบุช่วงวันท่ีในการการแสดงข้อมูล 
3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

เรื่อง ชื่อเรื่อง 

Title ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 

ข้อความ เนื้อหาของข้อความ 

Message เนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์หรือข้อความ ภาษาอังกฤษ 

ประกาศโดย ชื่อผู้ส่ง 

By ชื่อผู้ส่ง ภาษาอังกฤษ 

วิธีส่ง วิธีการส่งข้อความสามารถเลือกส่งได้หลายกลุ่ม เช่น ส่งถึงทุกคน ส่งเฉพาะ
ผู้สมัคร เป็นต้น 

ระดับ ระดับความส าคัญของข้อความ 

 
 

 

คลิก Add เมื่อต้องการเพิ่ม
ข่าวประกาศ และคลิก 
Delete หากตอ้งการลบข้อ
ข่าวประกาศ 

 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 14 

 การบันทึกข้อมูลกลุ่มสอบ 

เป็นหน้าจอท่ีใช้ในการบันทึกกลุ่มการสอบเข้าศึกษา โดยในหน้าจอน้ี ท่านจะต้องระบุข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนบน 
ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มสอบ และอันดับสาขาท่ีผู้สมัครสามารถเลือกได้ ส่วนล่าง ได้แก่ ข้อมูลค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการสมัคร
เข้าศึกษา (ท ำกำรบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ เมื่อมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครเข้ำศึกษำแต่
ละภำคกำรศึกษำ) 

  (หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 4) 

 
รูปท่ี 9 เมนู “บันทึกข้อมูลกลุ่มสอบ”  

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู บันทึกข้อมูลกลุ่มสอบ จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ  
2. เลือกศูนย์ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล และบันทึกข้อมูลกลุ่มสอบ ได้แก่  

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัสกลุ่มสอบ รหัสกลุ่มสอบ 

ค าอธิบายกลุ่มสอบ ระบุค าอธิบายของกลุ่มสอบ 

ล าดับท่ีเลือกได้ ระบุอันดับการเลือกสาขาของผู้สมัครในแต่ละกลุ่มสอบ 

 

 
 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    
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3. ท าการก าหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา แต่ละกลุ่มสอบ  (ส่งผลโดยตรงต่อการค านวณค่าใช้จ่าย
ของผู้สมัครแต่ละคน) โดยใช้เมาส์คลิกที่กลุ่มสอบท่ีต้องการบันทึก จากนั้นก าหนดข้อมูลดังน้ี 
 
 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

ประเภทการรับสมัคร ประเภทท่ีนิสิตสมัคร (ช่องทางการรับสมัคร) ประกอบด้วย 
A : ด้วยตนเอง 
M : ไปรษณีย์ 
W :Web 

อันดับท่ี อันดับท่ีนิสิตสมัคร 

ค่าใช้จ่าย บันทึกรหัสค่าธรรมเนียมท่ีเก็บกับผู้สมัคร  กรณีการสมัครเข้าศึกษา
ประเภทใด มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 ค่า ให้บันทึกประเภทการรับสมัครซ้ า
ได้มากกว่า 1 บรรทัด  

ยอดเงิน ระบุยอดเงินท่ีเรียกเก็บตามรหัสค่าธรรมเนียมในแต่ละค่า 

 

 บันทึกข้อมูลรายวิชา 

เป็นการบันทึกข้อมูลรายวิชาสอบท่ีใช้ในงานรับสมัครท้ังหมด ท้ังรายวิชาสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดย
สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือ เป็นรายวิชา หรือเป็นชุด (ท ำกำรบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ เมื่อมีกำรเพิ่มข้อมูล) 

 (หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 5)  

 
รูปท่ี 10 เมนู “บันทึกข้อมูลรายวิชา” (บันทึกเป็นรายวิชา)  

(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 5) 

สามารถคลิกเพื่อบันทกึ
ข้อมูลรายวิชาเป็นชุด 

  

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 16 

  
รูปท่ี 11 เมนู “บันทึกข้อมูลรายวิชา” (บันทึกเป็นชุด) 

สามารถคลิกเพื่อบันทกึ
ข้อมูลเป็นรายวิชา  

  



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 17 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู บันทึกข้อมูลรายวิชา  จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ 
2. เลือกรูปแบบการบันทึก เป็นรายวิชา  หรือเลือกบันทึกเป็นชุดจากคณะ  
3. บันทึกข้อมูลรหัส ชื่อรายวิชา และประเภทรายวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือก  

 
 บันทึกข้อมูลผู้คุมสอบ  

เป็นหน้าจอท่ีส าหรับบันทึกรายชื่อผู้คุมสอบ 

 (หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 6) 

 
รูปท่ี 12 เมนู “บันทึกข้อมูลผู้คุมสอบ”  

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู บันทึกข้อมูลผู้คุมสอบ จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ 
2. บันทึกข้อมูล ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัสผู้คุมสอบ ระบุรหัสผู้คุมสอบ 

ค าน าหน้า ระบุค าน าหน้า ชื่อ นามสกุลผู้คุมสอบ 

ชื่อผู้คุมสอบ 

นามสกุลผู้คุมสอบ 

หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ 

เลขประจ าตัวประชาชน ระบุเลขประจ าตัวประชาชนผู้คุมสอบ 

 บันทึกข้อมูลสอบแต่ละกลุ่มสอบ  

เป็นหน้าจอท่ีใช้ในการบันทึกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสอบ โดยบันทึกตามรหัสกลุ่มสอบ และปีการศึกษาท่ีมีการ
เปิดรับสมัคร (ท ำกำรบันทึกทุกภำคกำรศึกษำที่เปิดรับนิสิตใหม่) ซ่ึงประกอบด้วยหน้าจอในการบันทึกข้อมูล 3 
ส่วน ได้  

1. ส่วนบน ประกอบด้วย การบันทึกรายวิชา วัน-เวลาท่ีสอบและการจัดท่ีน่ังสอบอัตโนมัติ 
2. ส่วนกลาง เป็นส่วนส าหรับการบันทึกข้อมูลห้องสอบของแต่ละรายวิชา 
3. ส่วนล่าง เป็นส่วนส าหรับการบันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการคุมสอบ 

 (หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 7) 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 18 

 

 
รูปท่ี 13 เมนู “บันทึกข้อมูลสอบแต่ะละกลุ่มสอบ”  

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู บันทึกข้อมูลสอบแต่ละกลุ่มสอบ จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ 
2. เลือกรหัสกลุ่มสอบ และปีการศึกษาท่ีจะท าการบันทึกข้อมูล 
3. บันทึกข้อมูลรายวิชาสอบ ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รายวิชา ใส่รหัสวิชาท่ีช่องกรอกรหัส จะปรากฏชื่อรายวิชาดังกล่าวช่องรายวิชา 

วันสอบ ระบวุันท่ีจัดสอบ 

เวลาจาก เวลาเริ่มต้นการสอบ และเวลาสิ้นสุดการสอบ 

เวลาถึง 

การจัดท่ีน่ัง ระบุการจัดท่ีน่ัง 
Y : จัดอัตโนมัติ (ให้ระบบจัดท่ีน่ังสอบให้อัตโนมัติ) 
N : ไม่จัด 

คะแนนดิบเต็ม ระบุคะแนนเต็ม 

คิดแบบ (%) ต้องการให้ค านวณคะแนนเป็น เป็น (%) หรือไม่ 
N : ไม่คิด 
Y : คิด 

คิดเป็นคะแนน ระบุจ านวนคะแนนท่ีต้องการ (ระบุกรณีท่ีก าหนดข้อมูลในคอลัมน์คิดแบบ 
(%) เป็น Y: คิด 

 

 
 

 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    
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4. บันทึกข้อมูลห้องสอบ โดยเลือกรายวิชาท่ีต้องการบันทึก (ส่วนบน) จากน้ันท าการบันทึกห้องสอบและ
จ านวนท่ีน่ังในห้องสอบน้ันๆ 

5. บันทึกข้อมูลผู้คุมสอบในแต่ละห้องสอบ 

 บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชา  

เป็นการบันทึกสาขาวิชาท่ีมีการเปิดรับสมัครท้ังหมดในมหาวิทยาลัยฯ โดยบันทึกตามประเภทการรับสมัคร (ซ่ึง
ก าหนดไว้ในฐานข้อมูลอ้างอิง) และคณะ รวมถึงการบันทึกข้อก าหนด วิธีการในการเข้าศึกษาต่อ และวิธีการรับ
สมัคร สามารถเลือกรูปแบบการบันทึกได้ 2 แบบคือ รายสาขาวิชา หรือ เป็นชุด (ท ำกำรบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ 
เมื่อมีกำรเพิ่มข้อมูล) 
 

 (หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 1) 

 

รูปท่ี 14 เมนู “บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชา” (รายสาขาวิชา) 

 
 

 (หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 1) 

 
รูปท่ี 15 เมนู “บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชา” (บันทึกเป็นชุด) 

คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล
เป็นชุด 

  

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 20 

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชา จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ 
2. เลือกประเภทการรับสมัครที่จะบันทึกข้อมูล 
3. บันทึกรายละเอียดกลุ่มสาขาวิชาดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัส รหัสของสาขาวิชาท่ีใช้ในการรับสมัคร 

ล าดับท่ี (V.) ล าดับท่ี หรือ version สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร (ในกรณีท่ีมีรหัสสาขาวิชา
เดียวกัน แต่ชื่อสาขาวิชา หรือรายละเอียดของสาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน) 

ชื่อไทย ชื่อภาษาไทย  

ชื่อย่อไทย ชื่อย่อภาษาไทย 

ชื่ออังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ  

ชื่อย่ออังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 

ศูนย์/สถานศึกษา ระบุศูนย์/สถานศึกษา 

ระดับ ระดับของกลุ่มสาขาวิชา 

คณะ คณะท่ีสาขาวิชาท่ีสังกัด 

ประเภท ประเภทรับสมัคร 

รอบ รอบการเรียนการสอบของสาขาวิชา 

ค าอธิบายวิชาสมัคร บันทึกค าอธิบายวิธีสมัคร และค าอธิบายวิธีการเข้าศึกษา สามารถบันทึก
ข้อความลงไปโดยตรง หรือสร้างเป็นไฟล์ประเภท HTMLจากน้ันเก็บไว้ท่ี
เครื่อง Server แล้วระบุ Part File ข้อความจะปรากฎตามรูปแบบไฟล์น้ันๆ 

 

 บันทึกเง่ือนไขการรับสมัคร  

เป็นหน้าจอท่ีใช้ส าหรับการบันทึกกลุ่มเงื่อนไขในการรับสมัคร และค าอธิบายเงื่อนไขต่างๆในการรับสมัคร เพื่อใช้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้น โดยท่านจะต้องระบุข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนบน ได้แก่ ชื่อเงื่อนไข และ
ค าอธิบายเงื่อนไข ส่วนล่าง ได้แก่ วุฒิการศึกษา ภูมิล าเนา และสถาบันเดิม (ท ำกำรบันทึกเพียงครั้งเดียว หรือ เมื่อ
มีกำรเพิ่มข้อมูล) 

 

 

 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    
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(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 3) 

 

 
รูปท่ี 16 เมนู “บันทึกเง่ือนไขการรับสมัคร”  

ขั้นตอนการบันทึก 
1. เรียกเมนู บันทึกเง่ือนไขการรับสมัคร จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ 
2. เลือกศูนย์ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล และระบุรหัสกลุ่มเงื่อนไข ระบุชื่อ 
3. บันทึกค าอธิบายเงื่อนไขการสมัครโดยสามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ บันทึกข้อความลงไปโดยตรง และ

สร้างเป็นไฟล์ประเภท HTMLหากใช้วิธีหลัง ให้น าไฟล์น้ันเก็บไว้ท่ีเครื่อง Server แล้วระบุ Part File 
ข้อความจะปรากฎตามรูปแบบไฟล์น้ันๆ 

4. สามารถก าหนดเงื่อนไขการรับสมัครได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
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ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกเงื่อนไขการรับสมัคร 
ตรวจสอบ GPAX (ต้อง 2.00 ขึ้นไป) และ ระดับการศึกษา (จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช.) และ อายุ (ระหว่าง 18- 

25 ปี) 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกเงื่อนไขการรับสมัคร 
ตรวจสอบ GPAX (ต้อง 2.50 ขึ้นไป)  และ จบการศึกษา (ในปี 2552-2558) และ อายุ (ระหว่าง 18-25 ปี) และ ระดับการศึกษา 

(ม.6) และ วุฒิการศึกษา (ม.6 วิทย์-คณิต) 

 
รูปท่ี 17 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกเง่ือนไขรับสมัคร  



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
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 ข้อมูลกลุม่สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในภาคการศึกษานั้น 

เป็นการน าข้อมูลสาขาวิชาบันทึกในเมนู “บันทึกกลุ่มสาขาวิชา” น ามาเปิดเป็นสาขาวิชาท่ีเปิดรับรายภาค โดย
บันทึกข้อมูลได้ตาม ประเภทรับสมัคร และ ปี/ภาคท่ีเปิดรับสมัคร (ท ำกำรบันทึกทุกภำคกำรศึกษำที่เปิดรับนิสิต
ใหม่) 

 

    (หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 2) 

 

 
รูปท่ี 18 เมนู “บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชารายภาค” 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชารายภาค  จาก กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ 
2. เลือกศูนย์ท่ีต้องการบันทึกข้อมูล และเลือกประเภทการรับสมัคร  และปี/ภาคการศึกษาท่ีท าการรับ

สมัคร 
3. บันทึกข้อมูลดังนี้ 
  

ข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 

สาขาวิชา สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา  

จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
เมนู บันทึกข้อมูลกลุ่มสำขำวิชำ  

เป็นวิชาเอก สาขาวิชาของนิสิตหากผ่านการคัดเลือก  

สถานะ สถานะการรับสมัครของสาขาวิชาน้ัน 
จ าแนกเป็น จัดเตรียม ปิดรับสมัคร และรับ
รายงานตัว ตามล าดับ 

 

ระดับ ระดับการศึกษาท่ีเปิดรับ  ไม่ต้องบันทึก เนื่องจำกถูกก ำหนดไว้ใน
หน้ำจอ บันทึกข้อมูลกลุ่มสำขำวิชำ ใน

 
 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
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ข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 

ระบบงำนรับสมัครแล้ว 

รับ จ านวนท่ีรับเข้าศึกษา มีผลต่อกำรประมวลผลคะแนน 

ผู้สมัคร แสดงจ านวนผู้สมัคร ระบบจะค านวนให้อัตโนมัติ 

สอบผ่าน แสดงจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก 

กลุ่มสอบ ระบุกลุ่มสอบ (ข้อมูลค่าใช้จ่าย อันดับ
สาขาวิชาท่ีผู้สมัครสามารถเลือกได้) 

 

กลุ่มเงื่อนไข กลุ่มของเงื่อนไขในการรับสมัคร จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
เมนู  บั นทึ ก เงื่ อน ไขกำรรับสมั ค ร ใน
ระบบงำนรับสมัคร 

รหัสเริ่มต้น รหัสเริ่มต้นของผู้สมัคร ระบบจะออกรหัสให้อัตโนมัติในกรณีที่มีผู้
มำสมัคร โดยท่ำนต้องก ำหนดรหัสเริ่มต้น
ในแต่ละสำขำ 

วันท่ีสมัครจาก วันท่ีแรกของการเปิดรับสมัคร  

วันท่ีสมัครถึง วันท่ีสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร  

วันท่ีประกาศสถานท่ี
สอบจาก 

วันท่ีแรกประกาศสถานท่ีสอบจาก  

วันท่ีประกาศสถานท่ี
สอบถึง 

วันท่ีสุดท้ายวันท่ีประกาศสถานท่ีสอบถึง  

วันท่ีประกาศผลจาก วันท่ีแรกประกาศผลจาก  

วันท่ีประกาศผลถึง วันท่ีสุดท้ายประกาศผลถึง  

 
4. บันทึกวิชาสอบในแต่ละสาขาวิชา 

หมายเหตุ :  

ส าหรับการบันทึกกลุ่มสาขาวิชารายภาค สามารถคัดลอกข้อมูลจากปีภาคอื่นๆได้โดยคลิกท่ีปุ่มคัดลอก ส่วนบน
ของหน้าจอ จากนั้นระบุปีและภาคต้นแบบ 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 25 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้สมัคร 

เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูลผู้สมัครเข้าสู่ระบบท าได้ดังน้ี 

 การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

การบันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ 

เป็นการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบจากหน้าจอบันทึกโดยตรง ซ่ึงนอกเหนือจากการบันทึกข้อมูลของผู้สมัครและสาขา
ท่ีสมัครแล้ว ยังสั่งพิมพใ์บเสร็จค่าสมัครได้จากหน้าจอนี้ด้วย 

(หัวข้อ จัดรับนิสิตใหม่ เมนูที่ 1)  

 
รูปท่ี 19 เมนู “บันทึกข้อมูลผู้สมัคร”  

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร  จาก กลุ่มเมนู จัดรับนิสิตใหม่ 
2. เลือกประเภทการรับสมัคร และระบปีุ/ภาคการศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา 
3. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร พร้อมกับสาขาท่ีสมัครเข้าศึกษา ท่ีบริเวณ Q สาขาท่ีเลือก  เมื่อบันทึกข้อมูลระบบ

จะสร้างรหัสผู้สมัครให้อัตโนมัต และสถานะของผู้สมัครจะถูกก าหนดเป็น 10: ผู้สมัครเข้าคัดเลือก และ
ท่านสามารถท าการปรับเปล่ียนสถานะของผู้สมัครในหน้าจอน้ี (ท่ีละคน) ตามล าดับขั้นตอนของการรับ
สมัคร โดยเลือกท่ี สถานะ ท่ีบริเวณ Q สาขาท่ีเลือก   

4. หากต้องการเพิ่มข้อมูลของผู้สมัครท่านต่อไป ให้คลิกท่ีปุ่ม   แล้วท าการบันทึกข้อมูล
ตามปกติ 

ปรับสถานะผู้สมัครรายบุคคล 

  

 

 

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    
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5. สามารถค้นหารายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาจากเมนู  ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร หรือ 

ค้นหาจากหน้าจอ  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร โดยการคลิกท่ีปุ่ม  ระบุขอบเขตการค้นหาแล้ว
คลิกทีปุ่่ม ค้นหา ดังตัวอย่าง 

(หัวข้อ จัดรับนิสิตใหม่ เมนูที่ 2) 

 
รูปท่ี 20 การค้นหาข้อมูลผู้สมัคร 

สามารถดับเบ้ิลคลิกท่ีด้านหน้ารหัสของผู้สมัคร หากต้องการกลับไปยังหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีต้องการ (สำมำรถท ำได้เฉพำะกรณีค้นหำจำกหน้ำจอบันทึกข้อมูลผู้สมัคร) 

 
 การตรวจสอบจ านวนผู้สมัคร 

สามารถตรวจสอบจ านวนของผู้สมัคร ณ  ปัจจุบัน ในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร โดยการเข้าไปดูใน หน้าจอ 
บันทึกข้อมูลสาขาวิชารายภาค กลุ่มเมนู ข้อมูลระบบ  

(หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 2) 

 
รูปท่ี 21 การตรวจสอบจ านวนผู้สมัคร 

ในหน้าจอน้ี สามารถก าหนดจ านวนการรับสมัคร และตรวจสอบจ านวนผู้สมัครปัจจุบัน รวมท้ังปิดการรับสมัครใน
สาขาวิชาน้ัน โดยกำรก ำหนดจ ำนวนรับให้เท่ำกับจ ำนวนผู้สมัครปัจจุบันนั่นเอง 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 27 

 การบันทึกคะแนนสอบ 

การบันทึกคะแนนสอบของผู้สมัครเข้าสู่ระบบ สามารถท าได้ 3 วิธี คือการบันทึกเป็นรายบุคคล น าเข้าข้อมูลโดย 
Import จาก File ข้อมูลท่ีเตรียมไว ้และบันทึกตามรายวิชาสอบ 

บันทึกรายบุคคล 

เป็นการบันทึกข้อมูลคะแนนสอบผู้สมัครเป็นรายบุคคล 

 (หัวข้อ จัดรับนิสิตใหม่ เมนูที่ 1) 

 
รูปท่ี 22 การบันทึกคะแนนสอบรายบุคคล 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร  จาก กลุ่มเมนู จัดรับนิสิตใหม่ 
2. ระบุประเภทการสมัคร ระบุปี/ภาคการศึกษา ระบุรหัสผู้สมัคร 
3. จากนั้นบันทึกคะแนนในช่องคะแนนดิบท่ีได้ในแต่ละรายวิชาท่ีมุมล่างขวาของหน้าจอ 

  

 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

 ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงขอ้มูลที่จัดท ำขึน้เพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนัน้ มิใช่ขอ้มูลจริงแต่อย่ำงใด 28 

น าเข้าคะแนนจากไฟล์ข้อมูล 

เป็นการบันทึกข้อมูลคะแนนสอบจากไฟล์ Excel 

 (หัวข้อ จัดรับนิสิตใหม่ เมนูที่ 5) 

 
รูปท่ี 23 การน าเข้าคะแนนสอบจากไฟล์ Excel 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู  น าเข้าคะแนนสอบผู้สมัคร  จาก กลุ่มเมนู จัดรับนิสิตใหม่ 

2. คลิกปุ่ม  หรือระบุ path ไฟล์และชื่อไฟล์ข้อมูล 

3. คลิกปุ่ม  ระบบจะท าการน าเข้าข้อมูลคะแนนเข้าระบบ กรณีพบข้อผิดพลาดในการ
น าเข้าข้อมูลจะแสดงรายการข้อผิดพลาดในตารางด้านล่าง 

บันทึกคะแนนสอบตามรายวิชา 

(หัวข้อ จัดรับนิสิตใหม่ เมนูที่ 6) 

 
รูปท่ี 24 บันทึกคะแนนสอบตามรายวิชา 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู  บันทึกคะแนนสอบผู้สมัคร  จาก กลุ่มเมนู จัดรับนิสิตใหม่ 
2. ระบุข้อมูลปี/ภาค ประเภทการสมัคร กลุ่มสอบ และวิชา  

3. คลิกปุ่ม  เพื่อดึงรายชื่อผู้สมัครในแต่ละวิชา 
4. บันทึกข้อมูลในช่องคะแนนดิบ 

 
  

แสดงรายการที่ไม่สามารถ
น าเข้าข้อมูลได้ 

รูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 
Workbook (*.xls)น าเข้าข้อมูล 
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การจัดห้องสอบ 

หากต้องการให้ระบบจัดท่ีน่ังสอบให้อัตโนมัติ เมื่อท าการรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีควรจัดเตรียมข้อมูลอาคารและห้องสอบให้
แล้วเสร็จก่อนเปิดรับสมัคร 

 ข้อมูลอาคาร 

เป็นการบันทึกจัดเตรียมข้อมูลอาคาร ส าหรับการจัดห้องสอบในระบบรับสมัคร 

 (หัวข้อ จัดสอบผู้สมัคร เมนูที่ 1) 

 
รูปท่ี 25 การบันทึกข้อมูลอาคาร ในระบบงานรับสมัคร 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู  ข้อมูลอาคาร  จาก กลุ่มเมนู จัดสอบผู้สมัคร  
2. เลือกศูนย์ท่ีต้องการบันทึกข้อมูลอาคาร 
3. บันทึกข้อมูลอาคาร ประกอบด้วย  

ข้อมูล ค าอธิบาย 

รหัส บันทึกรหัสอาคาร 

ชื่ออาคาร บันทึกชื่ออาคารไทย – อังกฤษ 

ชื่ออาคารภาษาอังกฤษ 

ชื่อย่อ บันทึกชื่อย่ออาคารไทย – อังกฤษ 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 

กลุ่มอาคารสอบ ใช้ส าหรับก าหนดกลุ่มอาคารสอบ มีผลส าหรับการจัดท่ี
น่ังสอบ หำกระบุกลุ่มอำคำรเดียวกัน ระบบจะท ำกำร
จัดที่นั่งสอบให้แต่ละรำยวิชำในกลุ่มอำคำรเดียวกัน
เท่ำนั้น 
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 ข้อมูลห้องสอบ 

บันทึกข้อมูลห้องสอบท่ีใช้ในการจัดสอบในระบบงานรับสมัคร 
 (หัวข้อ จดัสอบผู้สมัคร เมนูที่ 2) 

 
รูปท่ี 26 การบันทึกข้อมูลห้องสอบ ในระบบรับสมัคร 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู  บันทึกข้อมูลห้องสอบ  จาก กลุ่มเมนู จัดสอบผู้สมัคร  
2. ระบุข้อมูลศูนย์และอาคาร 
3. บันทึกข้อมูลห้องสอบ ดังน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

ชื่อกลุ่มห้องสอบ รหัสห้องสอบ 

ช่ือห้อง ชื่อห้องสอบ 

ชื่อห้อง (ENG) ชื่อห้องสอบภาษาอังกฤษ 

ความจุ จ านวนท่ีน่ังสอบ 

กว้าง (แถว) จ านวนแถวตามความกว้าง 

ยาว (แถว) จ านวนแถวตามความยาว 

ศูนย์ แสดงรายชื่อศูนย์(ตามท่ีระบุด้านบน) 

อาคาร แสดงรายชื่ออาคาร (ตามท่ีระบุด้านบน) 

วิธีเรียงที่น่ัง ระบุวิธจีัดเรียงที่น่ัง 
1. ซ้ายไปขวา 
2. บนลงล่าง 

 

 

 จัดห้องสอบ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถท าการจัดห้องสอบ หรือแก้ไขห้องสอบ ท่ีน่ังสอบหลังจากเปิดรับสมัครแล้ว จากหน้าจอ จัดห้อง
สอบ 
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(หัวข้อ จัดสอบผู้สมัคร เมนูที่ 4) 

 
รูปท่ี 27 การบันทึกข้อมูลห้องสอบ ในระบบรับสมัคร 

ขั้นตอนการบันทึก 

1. เรียกเมนู  จัดห้องสอบ  จาก กลุ่มเมนู จัดสอบผู้สมัคร  
2. ระบุข้อมูลปี/ภาค รหัสกลุ่มสอบ และวิชาท่ีสอบ โดยหากต้องการจัดท่ีน่ังสอบตามสาขาวิชาให้ระบุ

ข้อมูลสาขาจาก ถึงด้วย 

3. คลิก  ระบบจะท าการดึงข้อมูลห้องสอบท่ีระบุ ในเมนู บันทึกข้อมูลสอบแต่ละกลุ่มสอบ ให้
อัตโนมติั หรือระบุข้อมูลห้องที่ต้องการจัดห้องสอบด้านล่าง 

4. จากนั้น คลิก  จะปรากฏรายการห้องสอบ และท่ีน่ังสอบตามรายการผู้สมัคร 

 

 

 

  

แสดงห้องสอบ และทีน่ั่งสอบ 

สามารถคลกิเพือ่ลบ หรอื
ยกเลิกรายการจัดสอบ 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
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ขั้นตอนการปรับสถานะผู้สมัคร 

เป็นขั้นตอนในการน าเอาข้อมูลผู้สมัครน ามาประมวลผลว่าผู้สมัครคนใดได้รับการคัดเลือกแล้วท าการปรับสถานะ
ผู้สมัครให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไปโดยในเบื้องต้นต้องทราบถึงสถานะต่าง ๆ ของผู้สมัครก่อน 

 สถานะผู้สมัคร 
รหัส ค าอธิบาย 

10 ผู้สมัครเข้าคัดเลือก 

20 ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

21 ผู้สมัครขาดสอบข้อเขียน 

30 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 

31 ผู้สมัครที่ขาดสอบสัมภาษณ ์

35 ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ ์

40 ผ่านการคัดเลือก (มีสิทธิ์รายงานตวั) 

9 ขาดคุณสมบัติ 

 

 การปรับสถานะของผู้สมัคร 

การปรับสถานะรายบุคคล 

 (หัวข้อ จัดรับนิสิตใหม่ เมนูที่ 1) 

 
รูปท่ี 28 การบันทึกปรับสถานะผู้สมัคร ในหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้สมัคร 

ขั้นตอนการบันทึก 

1 เรียกเมนู  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร  จาก กลุ่มเมนู จัดรับนิสิตใหม่ 
2 ระบุรหัสผู้สมัคร 
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3 เลือกปรับสถานะในสาขาวิชาท่ีผ่านการคัดเลือก ท่ีส่วน Q สาขาท่ีเลือกด้านล่าง 
 

การปรับสถานะเป็นชุด 

การปรับสถานะของผู้สมัครเป็นชุด จากผู้สมัครรายสาขาวิชา สามารถด าเนินการได้จาก เมนู  รายชื่อผู้สมัครราย
สาขาวิชา จากกลุ่มเมนู จัดรับนิสิตใหม่  

(หัวข้อ จัดรับนิสิตใหม่ เมนูที่ 8) 

 
รูปท่ี 29 เมนู “ปรับสถานะรายชื่อผู้สมัครรายสาขาวิชา”  

ขั้นตอนการปรับสถานะผู้สมัคร 

1. เรียกเมนู  รายชื่อผู้สมัครรายสาขาวิชา จากกลุ่มเมนู จัดรับนิสิตใหม่ 
2. เลือกประเภทการรับสมัคร ระบุปี/ภาคการศึกษา อันดับสาขาท่ีเลือก พร้อมระบุสถานะผู้สมัครจากถึง 
3. จากนั้นระบุข้อมูลในส่วนของสาขาวิชา และสถานะผู้สมัครในสาขาวิชาน้ัน 
4. ระบบจะแสดงรายชื่อผู้สมัครตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 และ 3  โดยท่านสามารถเลือกจัดเรียงข้อมูล

ผู้สมัครก่อนท าการปรับสถานะได้ 
5. เลือกรายการสถานะท่ีต้องการปรับ 
6. คลิกปุ่ม  ระบบจะท าการปรับสถานะเป็นชุดตามเงื่อนไขที่ระบุ 

  

 

 

 

สามารถเลือกรายการเพือ่
จัดเรียงข้อมูลผู้สมัคร 
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การรับรายงานตัว 

 การปรับสถานะสาขาวิชารายภาคเพื่อรับรายงานตัว 

หลังจากท าการปรับสถานะผู้สมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรับรายงานตัว ซ่ึงก่อนการรายงานตัว
น้ัน ต้องท าการปรับสถานะสาขาวิชาเป็น 20 : รับรายงานตัว ท่ีเมนู บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชารายภาค กลุ่ม
เมนู ข้อมูลระบบ  

 (หัวข้อ ข้อมูลระบบ เมนูที่ 2) 

 
รูปท่ี 30  เมนู “บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชารายภาค” 

 มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เรียกเมนู  รายชื่อผู้สมัครรายสาขาวิชา จากกลุ่มเมนู จัดรับนิสิตใหม่ 
2. ระบปุระเภทรับสมัคร และ ปี/ภาคการศึกษา  
3. ระบบจะแสดงรายการสาขาวิชาตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 ให้ปรับสถานะสาขาวิชาเป็น 20:รับรายงานตัว หรือคลิกปุ่ม 

 เพื่อท าการปรับสถานะสาขาวิชาเป็นชุด 
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การก าหนดรหัสนิสิตเป็นชุด 

 ก าหนดเลขประจ าตัวนิสิตใหม่ 

 
     (หัวข้อ ระบบจัดกำรนิสิตใหม่ เมนูที่ 9) 

 

รูปท่ี 31 เมนู “ระบบจัดการนิสิตใหม่ ” กลุ่มเมนู ก าหนดเลขประจ าตัวนิสิตใหม่ 
 

 ขั้นตอนการจัดห้องเรียน และก าหนดรหัสประจ าตัวของนิสิตใหม่ 

1. เรียกเมนู  ระบบจัดการนิสิตใหม่ จากกลุ่มเมนู  ก าหนดเลขประจ านิสิตใหม่  ระบบ 
2. ระบุปีภาคการศึกษา, ส่วนจัดการศึกษา,ระดับ, สาขา  
3. ระบบจะแสดงรายละเอียดรุ่น/กลุ่มนิสิตตามท่ีระบุเงื่อนไข  เลือกรุ่น/กลุ่มนิสิตท่ีต้องการจัดห้องและก าหนดรหัส

ประจ าตัวใหม่ 
3.1 ระบบจะแสดงรายชื่อนิสิตท้ังหมดตามห้องปัจจุบัน  

4. ระบุเงื่อนไขในการจัดเรียงรายชื่อนิสิต 
 

ข้อมูล ค าอธิบาย 

เรียงล าดับ ระบุการเรียงล าดับการน าเข้า ประกอบด้วย 
1 : เรียงตามตัวอักษร ( ก – ฮ) 
2 : เรียงตามการมารายงานตัว 

วิธีการแยก สามารถก าหนดวิธีการแยกห้องข้อมูลท่ีน าเข้า กรณีท่ีมีการระบุข้อมูลรุ่นกลุ่มในข้อ



 
 



 
 

 

 
 

3.1 

 
 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ 
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ข้อมูล ค าอธิบาย 

ท่ี 3 มากกว่า 1 ห้อง  
1 : เรียงล าดับจนเต็มห้อง 
2 : คละห้อง 

 

5. คลิกปุ่ม   เพื่อจัดรายชื่อนิสิตเข้าในแต่ละห้องเรียน    และ คลิกปุ่ม  หากต้องการ
 จัดเรียงรายชื่อนิสิตใหม่ ระบบจะยกเลิกข้อมูลท่ีจัดไปก่อนหน้าน้ี 
 5.1 ระบบจะแสดงรายชื่อนิสิตตามห้องก่อนยืนยันผล 

 
หมายเหตุ :  

การจัดห้องเรียน และก าหนดรหัสประจ าตัวของนิสิตใหม่น้ัน ต้องมีบันทึกรุ่นกลุ่ม และก าหนดรหัส
นิสิตเริ่มต้น จากหน้าจอ “บันทึกรุ่นกลุ่มนิสิต” ในระบบฐานข้อมูลหลักมาก่อน 

 
 
 
รายงานในระบบรับนิสิต 

 สามารถพิมพ์รายงานรายชื่อ และสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตได้ จากกลุ่มเมนู รายงานผู้สมัคร รายงานสรุป
ผู้สมัคร รายงานระบบ และรายงานอื่นๆ ในระบบงานรับสมัคร 

 

 
 
 
 

  
 


