
ระบบรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะ 

 

รับสมัครนักศึกษาของ
คณะ 

กรอกประวัติ 

ตรวจสอบการรับนักศึกษา 
ของคณะ 

ผู้สมัครที่ยังไม่มีประวัติ 

รายช่ือผู้สมัครจาก บว. 

ตามรอบการสมัคร 

กรอกผลการสอบคัดเลือก 

เตรียมประกาศ 

ส่งผลการสอบคัดเลือก 

ตรวจสอบสถานะ 

การส่งผลสอบ 

ผลสอบที่ บว. ยับยั้ง 

ใบสมัครตลอดปีจาก บว. 

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ใบสมัครต่างชาติจาก บว. 

พิจารณาใบสมัครต่างชาติ 

ตรวจสอบสถานการณ์ 

ไม่รับ นศ. 

รับ 

ไม่รับ 



ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทางอินเตอร์เนต 

กรณผีู้สมัครทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บว. ได้รับรายงานการช าระเงิน 

ใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร 

ตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา 

ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 

- ส าเนา Transcript 

- หลักฐานอ่ืนๆที่สาขาวิชาก าหนด 

รวบรวมใบสมัครส่งคณะ และเตรียม
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 



ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทางอินเตอร์เนต 

กรณผีู้สมัครแบบเกียรตินิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: การสมัครแบบเกียรตินิยมจะต้องแนบ Transcript ทุกครั้ง โดยเงื่อนไขจะต้องเป็นไปตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บว. ได้รับใบสมัคร และหลักฐาน
การสมัครในระบบรับเข้าศึกษา 

ตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา 

ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 

- ส าเนา Transcript 

- หลักฐานอ่ืนๆที่สาขาวิชาก าหนด 

รวบรวมใบสมัครส่งคณะ และเตรียม
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

เปลี่ยนสถานะใบสมัคร เป็น  

“ไม่รับสมัคร” 

หลักฐานสมบูรณ์ หลักฐานไม่สมบูรณ์ 



คู�มือการใช�งานระบบรับเข�านักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
สําหรับคณะ 

http://www.grad.psu.ac.th/grad_admission/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 

2556



คํานํา 
 
ระบบรับเข�านักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป�นระบบรับสมัครนักศึกษา ประมวลผลการสอบคัดเลือก และรายงานผลการสอบ

คัดเลือกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร#  
ผู�ใช�งานหลักจะเป�นเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย และเจ�าหน�าท่ีคณะ สามารถใช�งานได�ทุกวิทยาเขต ในส-วนการทํางานของ

คณะในระบบน้ี เดิมเป�นเพียงผู�ใช�งานข�อมูลและตรวจสอบข�อมูลเท-าน้ัน ซ่ึงระบบในป2จจุบันน้ันได�เพ่ิมการทํางานในส-วนท่ีเก่ียวข�อง
กับเจ�าหน�าท่ีคณะมากข้ึน  คือ การส-งผลการสอบคัดเลือกผ-านระบบพร�อมระบบช-วยเตรียมประกาศเพ่ือให�ผู�บริหารของหลักสูตรลง
นามเพ่ือประกาศต-อไป การกรอกข�อมูลในส-วนการรับนักศึกษาท่ีคณะจัดหามาเองโดยไม-ผ-านบัณฑิตวิทยาลัย แทนท่ีจะต�องส-งรายช่ือ
และใบสมัครมายังบัณฑิตวิทยาลัย การจัดการใบสมัครแบบตลอดป4 และการจัดการใบสมัครนักศึกษาต-างชาติ จะมีกระบวนการรับ
สมัครแตกต-างจากผู�สมัครประจําป4 ซ่ึงจะส-งข�อมูลทางระบบให�คณะพิจารณาและคณะแจ�งผลการพิจารณามายัง บว. ผ-านระบบ
เช-นกัน  

การทํางานดังท่ีกล-าวมาข�างต�น จะอาศัยระบบ Mail Alert ซ่ึงจะเป�นการดําเนินการเช่ือมต-อการทํางานระหว-าง 
เจ�าหน�าท่ีสาขาวิชา เจ�าหน�าท่ีคณะ และเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยผ-านข�อความทางอีเมลล# 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
พฤษภาคม 2556 
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ระบบรับเข�านักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 

ระบบรับเข�านักศึกษาบัณฑิตศึกษาสําหรับคณะประกอบด�วยส-วนการทํางาน ดังน้ี 
1. ข�อมูลสาขาวิชา 
2. การรับนักศึกษาของคณะ 
3. การสมคัรทางอินเตอร#เน็ต  
4. รายงาน/ค�นหา 
5. ผู�มีสิทธ์ิใช�งานระบบ 
 
เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไปใช�งานได�ท่ี http://www.grad.psu.ac.th/grad_admission/  ดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 แสดงหน�าแรกของระบบ 

 
รูปท่ี 2 แสดงหน�าแรกของการ Login เข�าใช�ระบบ 

 
การใช�งานระบบ จะต�องมีการแจ�งช่ือผู�ใช� สังกัดการทํางาน และ Username ในระบบ MIS-DSS ของมหาวิทยาลัย มายัง

ผู�ดูแลระบบเพ่ือลงทะเบียนให�ใช�งานได� รายละเอียดแต-ละส-วนสามารถอธิบายได�ดังน้ี 
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ข�อมูลสาขาวิชา 
ข�อมูลในส-วนน้ีเจ�าหน�าท่ีสามารถตรวจสอบข�อมลูรายช่ือสาขาวิชาของคณะท่ีตนเองรับผิดชอบได� รวมถึงตรวจสอบข�อมลู

การเปaดรับสมัครนักศึกษาในแต-ละป4การศึกษา แต-ละครั้งท่ีเปaดรับ รวมถึงตรวจสอบข�อมลูผู�รบัผิดชอบหลักสตูรแต-ละหลักสตูรท่ีอยู-ใน
ระบบ  

จากรูปท่ี 2  เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�ามาตรวจสอบข�อมูลในส-วนน้ีได�โดยเข�าทางเมนู “ข�อมูลสาขาวิชา” ดังรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 แสดงหน�าแรกข�อมลูเก่ียวกับสาขาวิชา 

 
- ข�อมูลสาขาวิชา เป�นข�อมลูสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเคยมีการเปaดรับสมัครมาท้ังหมด ข�อมลูสาขาวิชาท่ีปรากฏอยู-น้ีอาจ

เป�นสาขาวิชาท่ีปaดแล�ว แต-ยังต�องเก็บไว� เพราะมีการเก็บประวัติการสมัครสําหรับสาขาวิชาน้ันๆ อยู-  
จากรูปท่ี 3 เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไปตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาท่ีมีอยู-ในระบบได�ทางเมนู “รายช่ือสาขาวิชา” จะได�

หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 แสดงข�อมูลสาขาวิชา 

 
จากรูปท่ี 4 หากต�องดูรายละเอียดของสาขาวิชาท้ังหมดสามารถคลิกลิงค#ท่ีรหัสสาขาวิชา จะได�ข�อมลูดงัรูปท่ี 5  ซ่ึงข�อมูล

สาขาวิชาประกอบด�วย  
1. ช่ือสาขาวิชา (ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ) 
2. สังกัดของสาขาวิชา (คณะ ภาควิชา) 
3. ระดับการศึกษา 
4. การมีกลุ-มวิชา และการแยกรับสมคัรตามกลุ-มวิชา การระบุข�อมลูส-วนน้ีจะมีผลต-อการเรยีงเลขท่ีประจําตัวสอบของ

ผู�สมคัร โดยสามารถระบุได�ว-ากลุ-มวิชาของสาขาวิชาน้ันๆ จะแยกเลขประจําตัวสอบหรือไม- 
5. แผนการศึกษาท่ีเปaดรับ 
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6. ช่ือหลักสูตร เช่ือมโยงมาจากระบบบริหารโครงการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (GSMIS) 
7. ช่ือปริญญา เช่ือมโยงกับรหัสของกองทะเบียนฯ 
8. ช-วงเวลาเรียน (ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคคํ่า) 
9. วิทยาเขตท่ีเปaดสอน 
10. สถานะ การเปaดรบันักศึกษาต-างชาต ิ
11. สาขาวิชาท่ีเช่ือมโยงกับกองทะเบียนฯ  
12. ค-าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศึกษาไทยของสาขาวิชา  
13. ค-าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศึกษาต-างชาติของสาขาวิชา  
14. รายช่ือผู�รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงหมายเลขโทรศัพท#และอีเมลล#แอดเดรส 

รูปท่ี 5 แสดงข�อมูลรายละเอียดของสาขาวิชา 
 

จากรูปท่ี 5 จะเห็นว-าบางสาขาวิชาจะมีช่ือกลุ-มวิชาอยู- เน่ืองจากในการเพ่ิมสาขาวิชาหรือการแก�ไขสาขาวิชาน้ันมีการระบุ
ว-าสาขาวิชาน้ันๆ มีกลุ-มวิชา หากไม-ได�ระบุการมีกลุ-มวิชาจะไม-ปรากฏข�อมูลในส-วนน้ี  

 
- ข�อมูลสาขาวิชาท่ีเปDดรับ เป�นข�อมูลท่ีระบุว-าในแต-ละครั้งท่ีมีการเปaดรับสมัคร มีสาขาวิชาใดเปaดรับสมัครบ�าง 

ประกอบด�วย  
1. ป4การศึกษา 
2. ครั้งท่ีเปaดรับ 
3. ช่ือสาขาวิชา 
4. จํานวนท่ีเปaดรับ 
5. แผนการศึกษาท่ีเปaดรับ 
6. ช-องทางท่ีเปaดรับ 
7. สถานะการเปaดรับสมัคร 

จากรูปท่ี 3 เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไปตรวจสอบการเปaดรับนักศึกษาของสาขาวิชาท่ีมีอยู-ในระบบได�ทางเมนู “สาขาวิชาและ
จํานวนท่ีเปaดรับ” จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 แสดงสาขาวิชาท่ีเปaดรับนักศึกษาในแต-ละครั้งท่ีเปaดรบัสมคัร 

 
จากรูปท่ี 6 เจ�าหน�าท่ีสามารถเลอืกดูข�อมูลรายละเอียดของสาขาวิชาท่ีเปaดรับได�จากป4การศึกษา ครัง้ท่ีเปaดรับสมัคร และ

คณะท่ีเปaดรับนักศึกษา 
- ข�อมูลผู�รับผิดชอบหลักสูตร เป�นข�อมูลรายละเอียดผู�รับผิดชอบหลักสูตรด�านการรับนักศึกษาของแต-ละสาขาวิชา ซ่ึง

ข�อมูลส-วนน้ีผู�บริหารของมหาวิทยาลัยจะใช�ตดิต-อในกรณีมีการสมคัรของนักศึกษาต-างชาติ ในหลักสตูร/สาขาวิชาแต-ละรายการจะ
ประกอบด�วยข�อมลูผู�รับผดิชอบหลักสูตร ได�แก-  

1. รายช่ือ 
2. อีเมลล#แอดเดรส 
3. หมายเลขโทรศัพท#ตดิต-อ 
จากรูปท่ี 3 เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไปตรวจสอบรายช่ือผู�รับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีอยู-ในระบบได�ทางเมนู “ผู�รับผิดชอบ

หลักสตูร” จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 แสดงรายช่ือผู�รับผดิชอบหลักสูตรของแต-ละสาขาวิชา 

 
- ข�อมูลรายชื่อสาขาวิชาเทียบกบัรายชื่อภาควิชา เป�นข�อมูลสังกัดของสาขาวิชาท้ังหมด ซ่ึงข�อมูลในส-วนน้ีจะเช่ือมโยงกับ

เรื่องสังกัดของผู�ใช�งานระบบ 
 จากรูปท่ี 3 เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไปตรวจสอบสังกัดของสาขาวิชาท่ีมีอยู-ในระบบได�ทางเมนู “รายช่ือสาขาวิชาเทียบกับ

รายช่ือภาควิชา” จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 7-1 
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รูปท่ี 7-1 แสดงรายช่ือสาขาวิชาและรหัสสังกัดของสาขาวิชาน้ันๆ 
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ระบบรับสมัครนักศึกษาของคณะ 
เป�นระบบท่ีให�คณะทํางานร-วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ระบบน้ีประกอบด�วยส-วนการรับสมัคร การกรอกประวัติ การกรอกผล

สอบ การประกาศผลสอบ การส-งผลการสอบ และการตรวจสอบการส-งผลสอบ ดังรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 แสดงระบบการรับสมัครนักศึกษาของคณะและการกรอกผลการสอบคัดเลือก 

 
ข�อมูลในส-วนน้ีจะแบ-งออกเป�น 3 ส-วนใหญ-ๆ คือ 

1. ส-วนการรับสมคัรนักศึกษาของคณะท่ีพิจารณารับเข�าศึกษาแล�ว โดยไม-ผ-านบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงค-าธรรมเนียม
การสมคัรของผู�สมัครในกรณีน้ีจะเป�น “ยกเว�นค-าธรรมเนียมจากคณะ” 

2. ส-วนการพิจารณาใบสมัคร  ประกอบด�วย นักศึกษาไทยท่ีสมัครแบบตลอดป4 และ นักศึกษาต-างชาติ  
3. ส-วนการกรอกและส-งผลการสอบคัดเลือกของผู�สมัครท่ีอยู-ในระบบท้ังหมด  ซ่ึงจะแบ-งการแจ�งผลการสอบ

คัดเลือกออกเป�น 6 ประเภท 
4. ส-วนรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะสามารถตรวจสอบข�อมูล 

สามารถอธิบายลําดับการทํางานของคณะในส-วนน้ีเป�นรูปภาพได�ดังรูปท่ี 8-1 
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สาขาวิชากรอกผลผู้ผ่านการสอบ
แต่ละประเภท

เจ้าหน้าที� บว. รับข้อมูล

สาขาวิชาเตรียมประกาศรายชื�อผู้สอบผ่าน 2 ประเภท
- รายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ&สอบสัมภาษณ์
- รายชื�อผู้สอบผ่านและมีสิทธ์เข้าศึกษา + สํารอง

พิมพ์รายชื�อผู้สอบผ่าน/ดึง file 
เป5น  excel 

จบ

ระบบปรับปรุงสถานะผู้ผ่านการสอบ
ในตารางของผู้สมัครสอบ

รายงานข้อมูลผู้สอบผ่าน

รายชื�อผู้สมัครของคณะ
ซึ�งสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย

การรับนักศึกษาของคณะ

กรอกรายชื�อของผู้มสมัครที�คณะดําเนินการรับสมัครเอง
โดยระบบกําหนดให้เลือกสาขาวิชาและแผนการศึกษา

ตามที�มีการประกาศเป?ดรับในป@การศึกษานัAนๆ
(ประเภทค่าธรรมเนียม : ยกเว้นค่าธรรมเนียมจากคณะ)

ประมวลผลผู้มีสิทธิ&เข้าศึกษา
ส่งกองทะเบียนฯ

หมายเหตุ

สีส้ม : การทํางานของคณะ
สีฟHา : การทํางานของ บว.
สีเขียว : การทํางานของระบบ

คณะส่งผลสอบแต่ละประเภทมายัง บว.

กรอกประวัติของผู้สมัคร

ข้อมูลถูกต้อง

ใช่

ไม่ใช่
เจ้าหน้าที� บว. แจ้ง

เหตุผลการยัAบยัAงผลสอบ

แก้ไขรายละเอียดการแจ้งผล

แก้ไขหรือไม่

แก้ไข

ไม่แก้ไข

ลบข้อมูลผลสอบนัAน

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด
หนังสือรับรอง

ผู้มีสิทธิ&เข้าศึกษา

นักศึกษาต่างชาติ

บว. พิจารณา

นักศึกษาไทยปกติ

สาขาวิชาพิจารณา

ประกาศรายชื�อผู้สอบผ่าน

 
รูปท่ี 8-1  แสดงข้ันตอนการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาและกรอกผลการสอบคัดเลือก 
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อธิบายระบบน้ี เป�นส-วนๆ ได�ดังน้ี 
1. การรับนักศึกษาของคณะ 

เป�นการรับสมัครนักศึกษาท่ีคณะพิจารณารับเข�าศึกษา โดยไม-ผ-านบัณฑิตวิทยาลัย สาํหรับการรับนักศึกษาในส-วนน้ี เมื่อ
กรอกข�อมูลเรียบร�อยและบันทึกข�อมูลแล�ว ข�อมลูน่ันจะกลายเป�นรายช่ือผู�สมัครของสาขาวิชาน้ันๆ โดยถ�ามีการรับสมัครในรอบการ
สมัครเดียวกับบัณฑิตวิทยาลยั จะมีการประกาศรายช่ือผู�มสีิทธ์ิสอบคัดเลือกร-วมกับผู�สมัครท่ีสมัครผ-านบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงหากผู�สมัคร
ท่ีคณะรับมาน้ันมีการพิจารณาว-ามีสิทธ์ิเข�าศึกษา เจ�าหน�าท่ีสาขาวิชา/คณะต�องเข�าไปกรอกผลการสอบคัดเลือกประเภท ”ผู�สอบผ-าน
และมสีิทธ์ิเข�าศึกษา” แล�วส-งผลสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยตามลาํดับ ท้ังน้ีเมื่อกรอกรายช่ือผ-านหน�าต-างน้ีแล�ว เจ�าหน�าท่ีต�องเข�าไป
กรอกประวัตผิู�สมัครผ-านเมนู “กรอกประวัติผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา” ด�วย 

จากรูปท่ี 8 เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไปรับสมัครนักศึกษาได�ท่ีเมนู “กรอกข�อมูลการรับนักศึกษา” จะปรากฏหน�าต-างการ
ทํางานดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 แสดงหน�าต-างการกรอกข�อมูลการรับนักศึกษาจากคณะ 

 
จากรูปท่ี 9 เจ�าหน�าท่ีสามารถเลือกเง่ือนไขเพ่ือรับสมัครนักศึกษา โดยเง่ือนไขเหล-าน้ีจะมาจากประกาศรบัสมคัรของ

บัณฑิตวิทยาลัย ได�แก- 
1. ป4การศึกษาท่ีรับเข�า 
2. ภาคการศึกษา 
3. ครั้งท่ีเปaดรับสมัคร จะแปรผันตามค-าป4การศึกษาท่ีเปaดรับสมัคร 
4. ระดับการศึกษา แปรผันตามค-าครัง้ท่ีเปaดรับของคณะ 
5. สาขาวิชา แปรผันตามค-าระดับการศึกษาท่ีเปaดรับในครั้งน้ันๆ 
6. กลุ-มวิชา แปรผันตามสาขาวิชาท่ีเลือก ซ่ึงบางสาขาวิชาจะไม-มีกลุ-มวิชา 
เมื่อเลือกข�อมลูดังกล-าวครบแล�ว จะปรากฏหน�าต-างการทํางาน ดังรูปท่ี 10 

 
รูปท่ี 10 แสดงหน�าต-างการกรอกข�อมูลผู�สมัครจากคณะ 
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เมื่อกรอกข�อมูลเรียบร�อย ดังรูปท่ี 10-1 แล�ว กดปุlม “บันทึกข�อมูล” ระบบจะทําการบันทึกข�อมูลผู�สมัคร จะได�หน�าต-าง

การทํางานดังรูปท่ี 11 

 
รูปท่ี 10-1 แสดงหน�าต-างการกรอกข�อมูลผู�สมัคร 

 

 
รูปท่ี 11 แสดงหน�าต-างข�อมูลผู�สมคัรท่ีรับสมัครแล�ว 

 
จากรูปท่ี 11 สามารถแก�ไขข�อมูลท่ีกรอกไปแล�วได� โดยการกดเลือกรายช่ือหน�าเลขท่ีน่ังสอบในพ้ืนท่ีของ “รายช่ือผู�มีสิทธ์ิ

เข�าศึกษา” ข�อมูลจะไปปรากฏให�แก�ไขในพ้ืนท่ีของ “รายละเอียดผู�สมัคร“ ดังรูปท่ี 12  
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รูปท่ี 12 แสดงหน�าต-างการแก�ไขข�อมูลผู�สมัครท่ีรับสมัคร 

 
หากต�องการลบรายช่ือนักศึกษาท่ีกรอกข�อมูลรับไปแล�วสามารถลบได� โดยการคลิกเลือกรายช่ือหน�าเลขท่ีประจําตัวสอบ 

จะได�รายละเอียดดังรปูท่ี 12 กดปุlม “ลบข�อมูล” ระบบให�ยืนยันการลบข�อมูล ดังรูปท่ี 12-1 

 
รูปท่ี 12-1 แสดงหน�าต-างการลบข�อมูลผู�สมัครท่ีรับสมัคร 

 
เมื่อกรอกข�อมูลการรับนักศึกษาครบแล�ว เพ่ือยืนยันการรับนักศึกษาด�วยการให�ระบบส-งเมลล#ไปยังเจ�าหน�าท่ีระดับคณะ 

โดยการกดปุlม “ยืนยันการรับสมัคร” 
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2. การกรอกประวัติผู�สมัคร 
เมื่อกรอกข�อมูลรับสมัครนักศึกษาแล�ว เจ�าหน�าท่ีต�องเข�ามากรอกประวัตผิู�สมคัรเพ่ิมเตมิตามแบบฟอร#มใบสมคัรเข�าศึกษา 

ซ่ึงสามารถแก�ไขปรับเปลีย่นได�ตลอดหากมีการกรอกข�อมูลผิดพลาด  เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าสู-การทํางานส-วนน้ีได�ทางเมนู “กรอก
ประวัตผิู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา” จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 13 แสดงข�อมูลรายช่ือผู�สมคัรท่ีคณะรับเองเพ่ือกรอกประวัต ิ

 
จากรูปท่ี 13 เจ�าหน�าท่ีสามารถค�นหารายช่ือผู�สมัครท่ีต�องการกรอกประวัตไิด�จาก 
1) ช่ือ หรือ สกุล ผู�สมัคร 
2) ป4การศึกษาท่ีสมคัร 
3) สาขาวิชาท่ีสมัคร 

 
เมื่อเลือกเง่ือนไขตามท่ีต�องการแล�วกดปุlม “ดึงรายงาน” จะได�รายช่ือผู�สมัครท่ีรับสมัครโดยคณะตามเง่ือนไขท่ีเลือก 

จากน้ันคลิกเลือกเลขประจําตัวสอบ จะปรากฏหน�าต-างให�กรอกประวัติ ดังรูปท่ี 14 ในการกรอกประวัติน้ัน เจ�าหน�าท่ีต�องกรอก
ข�อมูลให�ครบตามท่ีโปรแกรมระบุไว�ด�วย ซ่ึงได�แก- 

1. ประวัตสิ-วนตัว บางส-วนมีข�อมลูจากข�อมูลการรับสมคัรอยู-แล�ว 
2. ประวัติการศึกษา 
3. ประวัติการทํางาน (ถ�ามี) 
4. รายละเอียดการสมัคร  มาจากการกรอกข�อมูลการรับสมัครอยู-แล�ว 
5. การทํางานวิจัย (ถ�ามี) 
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รูปท่ี 14 แสดงข�อมูลการกรอกประวัติของผู�สมัคร 
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3. การกรอกประวัติโดยตัวผู�สมัครเอง 
คณะท่ีต�องการให�ผู�สมัครเข�ามากรอกประวัติในระบบด�วยตัวผู�สมัครเอง โดยผู�สมัครท่ีจะเข�ามากรอกประวัติของตนเองได�

น้ัน ต�องได�รับการประกาศผลเป�น “ผู�สอบผ-านและมีสิทธ์ิเข�าศึกษา” และต�องกรอกข�อมูลภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผล ซ่ึง
สามารถเข�าไปกรอกข�อมูลทาง http://www.grad.psu.ac.th/grad_admission/student/ ดังรูปท่ี 14-1 

 
รูปท่ี 14-1 แสดงหน�าต-างการ Login เข�าสู-ระบบการกรอกประวัตผิู�สมัครของคณะ 

 
เมื่อผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา กรอกเลขประจําตัวสอบ และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ถูกต�อง กดปุlม “Login” จะได�

หน�าต-างการบันทึกข�อมลูประวัติ ดังรูปท่ี 14-2  

 

 
รูปท่ี 14-2 แสดงหน�าต-างการกรอกประวัตผิู�สมัครของคณะ 
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เมื่อกรอกข�อมูลครบเรียบร�อยแล�ว กดปุlม “บันทึกข�อมูลประวัต”ิ จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 14-3  

 
รูปท่ี 14-3 แสดงหน�าต-างการเสรจ็สิ้นการกรอกประวัติผู�สมัครของคณะ 

 
 
 
 

4. การตรวจสอบข�อมูลผู�ท่ียังไม�ได�กรอกประวัติ 
เป�นส-วนสาํหรับการตรวจสอบว-าข�อมูลท่ีคณะรับสมัครไปน้ัน มีการกรอกประวัติผู�สมัครครบแล�วหรอืไม- โดยสามารถ

ตรวจสอบ ได�จากป4การศึกษาท่ีสมคัรและครั้งท่ีสมคัร เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าสู-การทํางานส-วนน้ีได�ทางเมนู “ข�อมูลผู�สมัครท่ียังไม-กรอก
ประวัต”ิ จะปรากฏหน�าต-างการทํางาน ดังรูปท่ี 15 

 
รูปท่ี 15  แสดงข�อมูลผู�สมัครท่ียังไม-ได�กรอกประวัต ิ

 
จากรูปท่ี 15 เมื่อกดปุlม “ดึงรายงาน” จะได�รายช่ือผู�สมัครท่ียังไม-ได�กรอกประวัติ และสามารถคลิกลิงค#ท่ีเลขประจําตวั

สอบของผู�สมัคร เพ่ือเข�าสู-กระบวนการกรอกประวัติ ดังรูปท่ี 14 
 
5. การตรวจสอบข�อมูลการรับนักศึกษา 

เป�นการตรวจสอบข�อมลูผู�สมัครท้ังหมดท่ีรับสมัครโดยคณะ เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าสู-การทํางานส-วนน้ีทางเมนู “ตรวจสอบ
ข�อมูลการรับนักศึกษา” จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 16 
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รูปท่ี 16 แสดงการตรวจสอบข�อมลูนักศึกษาท่ีคณะรับสมัคร 

 
จากรูปท่ี 16 เจ�าหน�าท่ีสามารถค�นหารายช่ือผู�สมัครได�จากเง่ือนไข 
1. ป4การศึกษาท่ีสมคัร 
2. ภาคการศึกษา 
3. สาขาวิชาท่ีสมัคร 
4. สถานะข�อมลู 

4.1. ข�อมูลผู�สมัครท้ังหมด  
4.2. ผู�สมคัรท่ียังไม-ได�กรอกผลสอบ 
4.3. ผู�สมคัรท่ีกรอกผลสอบแล�ว 
4.4. ผู�สมคัรท่ียังไม-มีประวัต ิ
 
 

6. ใบสมัครนักศึกษาแบบตลอดปMท่ียังไม�มีผลการพิจารณา 
เป�นข�อมูลใบสมัครนักศึกษาไทยท่ีสมัครเข�ามาในช-วงตลอดป4 ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครเรียบร�อยแล�ว และได�ส-งข�อมลู

ผ-านระบบให�คณะ/สาขาวิชาพิจารณา โดยคณะ/สาขาวิชาสามารถดาวน#โหลดใบสมัครและหลักฐานการสมคัร เพ่ือนําไปพิจารณา 
เมื่อผลการพิจารณาออกมาแล�ว เจ�าหน�าท่ีคณะ/สาขาวิชาสามารถเข�าไปกรอกผลการพิจารณาได�ท่ีเมนู “กรอกผลการสอบคัดเลือก” 

เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าสู-การทํางานส-วนน้ีทางเมนู “ผู�สมัครไทยแบบตลอดป4ท่ียังไม-พิจารณาใบสมัคร” จะได�หน�าต-างการ
ทํางานดังรูปท่ี 15-1 โดยสามารถเลือกเง่ือนไขการค�นหาตามป4การศึกษาท่ีสมัคร และสาขาวิชาท่ีสมัคร เมื่อกดปุlม “ดึงข�อมูล” จะ
ปรากฏหน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 15-2 
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รูปท่ี 15-1 แสดงการตรวจสอบข�อมูลผู�สมัครไทยแบบตลอดป4ท่ียังไม-พิจารณาใบสมัคร 

 

 
รูปท่ี 15-2 แสดงรายละเอียดข�อมลูผู�สมัครไทยแบบตลอดป4ท่ียังไม-พิจารณาใบสมัคร 

 
 

7. การพิจารณาใบสมัครของผู�สมัครต�างชาติ 
เมื่อมีผู�สมัครต-างชาตเิข�ามาในระบบ เจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต�นตามคู-มอืการรับสมัคร หาก

คุณสมบัตผิ-านจะส-งใบสมัครน้ันไปยังสาขาวิชา/คณะต�นสังกัด ซ่ึงสาขาวิชา/คณะสามารถตรวจสอบข�อมูลได�ท่ี เมนู “การพิจารณาใบ
สมัครต-างชาต”ิ จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 16-1   

 
รูปท่ี 16-1 แสดงหน�าต-างการพิจารณาใบสมัครนักศึกษาต-างชาต ิ

 
จากรูปท่ี 16-1 คณะท่ีปรากฏจะเป�นคณะต�นสังกัดของผู�ใช�งานระบบเท-าน้ัน และสามารถเลือกดูข�อมลูเฉพาะสาขาวิชาท่ี

สนใจได� หรืออาจจะดภูาพรวมท้ังคณะได� เมื่อกดปุlม “ดึงข�อมูล” จะได�รายการใบสมัครต-างชาติท่ีรอการพิจารณาจากสาขาวิชา/คณะ 
ดังรูปท่ี 16-2 
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รูปท่ี 16-2 แสดงหน�าต-างการพิจารณาใบสมัครนักศึกษาต-างชาต ิ

 
จากรูป ท่ี 16-2  จะเห็นว-าเจ�าหน�าท่ีสามารถดูรายละเอียดใบสมคัรได�ท่ีลิงค# “เลขท่ีใบสมัคร” และสามารถตรวจสอบ

หลักฐานการสมัครหรือข�อมลูงานวิจัยท่ีผู�สมัครแนบมาได�จากลิงค#ข�อมูล “หลักฐานการสมัคร” 
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สําหรับกระบวนการทํางานในการพิจารณาใบสมัครมีดังน้ี 
1. หากพิจารณารับนักศึกษา กดปุlม “รับเข�าศึกษา” จะได�หน�าต-างการทํางานปรากฏข้ึนดังรูปท่ี 16-3 

 
รูปท่ี 16-3 แสดงหน�าต-างการพิจารณาใบสมัครนักศึกษาต-างชาต ิ

 
จากรูปท่ี 16-3 เมื่อพิจารณารับนักศึกษาแล�ว สามารถแก�ไขป4การศึกษา ภาคการศึกษา แผนการศึกษา หรือสาขาวิชาท่ี

รับเข�าได�ด�วย และสามารถกรอกเง่ือนไขการรับเข�าศึกษาในกรณรีับเข�าประเภททดลองศึกษา เมื่อกดปุlม “บันทึก” ระบบจะทําการ
บันทึกการส-งผลและส-งเมลล#ไปยังผู�รับผิดชอบระดับคณะเพ่ือพิจารณาส-งต-อมายังบัณฑิตวิทยาลัย และรายช่ือดังกล-าวจะถูกรับสมัคร
เข�าสู-ระบบซ่ึงจะมีเลขประจําตัวสอบด�วย และรายช่ือจะหายไปจากหน�าต-างการรอผลการพิจารณา ดงัรูปท่ี 16-4 

 
รูปท่ี 16-4 แสดงหน�าต-างการพิจารณาใบสมัครนักศึกษาต-างชาต ิ

 
2. หากพิจารณาไม�รับเข�าศึกษา กดปุlม “ไม-รับสมัคร” จะได�หน�าต-างการทํางานปรากฏข้ึนดังรูปท่ี 16-5…  

 
รูปท่ี 16-5 แสดงหน�าต-างการพิจารณาไม-รับนักศึกษาต-างชาต ิ
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จากรูปท่ี 16-5 เมื่อพิจารณาไม-รับนักศึกษาต�องกรอกเหตุผลในการไม-รับด�วย เมื่อกรอกเหตผุลแล�วกดปุlม “บันทึก” 
ระบบจะทําการบันทึกและส-งเมลล#ไปยังผู�รับผิดชอบระดับคณะเพ่ือพิจารณาส-งต-อมายังบัณฑิตวิทยาลัย และหน�าต-างการทํางานก็จะ
เปลี่ยนไปดังรูปท่ี 16-6 

 
รูปท่ี 16-6 แสดงหน�าต-างการพิจารณาไม-รับนักศึกษาเรยีบร�อยแล�ว 

 
3. กรณีต�องการยกเลิกการไม�รับสมัคร  

ผู�กรอกผลการพิจารณา จะยกเลิกผลการพิจารณาน้ีเมื่อเจ�าหน�าท่ีระดับคณะยังไม-ส-งข�อมูลไปยังบัณฑิตวิทยาลยัเท-าน้ัน 
โดยจะเห็นปุlม “ยกเลิกการไม-รับสมัคร” ดังรูปท่ี 16-6 เมื่อกดปุlม “ยกเลิกการไม-รับสมัคร” จะมีหน�าต-างยืนยันการยกเลิกข�อมลู ดัง
รูปท่ี 16-7  

 
รูปท่ี 16-7 แสดงหน�าต-างการยกเลิกการพิจารณาไม-รับนักศึกษา 

 
จากรูปท่ี 16-7 เมื่อกดปุlม “ตกลง” ระบบจะลบรายการการพิจารณาไม-รับสมคัรออกจากระบบ โดยจะปรากฏข�อมลูเดิม 

ดังรูปท่ี 16-8 

 
รูปท่ี 16-8 แสดงหน�าต-างข�อมลูหลังยกเลิกการพิจารณาไม-รบันักศึกษา 

 
4. กรณีต�องการยกเลิกการรับสมัคร ในกรณีน้ีสามารถยกเลิกได�จากหน�าการกรอกผลการสอบ (ข�อ 8 )  

ข�อมูลการพิจารณาใบสมัครท่ีบันทึกไปท้ังหมดจะถูกส-งไปยังการพิจารณาระดับเจ�าหน�าท่ีคณะเพ่ือส-งต-อมายังบัณฑิต
วิทยาลัยอีกครั้ง 
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8. การตรวจสอบสถานะการส�งผลการพิจารณาใบสมัครต�างชาติท่ีไม�ผ�าน เป�นข�อมูลผลการพิจารณาใบสมคัรต-างชาติ ท่ี
พิจารณาแล�วว-าไม-รับเข�าศึกษา  

 
รูปท่ี 16-9 แสดงหน�าต-างข�อมลูหลังยกเลิกการพิจารณาไม-รบันักศึกษา 

 

 
รูปท่ี 16-9 แสดงหน�าต-างข�อมลูหลังยกเลิกการพิจารณาไม-รบันักศึกษา 

 
 

9. การกรอกผลการสอบ  
เป�นการกรอกข�อมลูผลการสอบคัดเลือกผู�สมคัรของคณะในระบบท้ังหมด ท้ังจากท่ีคณะรับสมัครเอง และในส-วนท่ีสมัคร

ผ-านบัณฑิตวิทยาลัย เจ�าหน�าท่ีต�องเข�ามากรอกผลการสอบจากเมนู “กรอกผลสอบคัดเลือก” จะปรากฏหน�าต-าง ดังรูปท่ี 17  

 
รูปท่ี 17 แสดงหน�าต-างการกรอกผลการสอบคัดเลือก 

 
การกรอกผลการสอบคัดเลือกน้ี สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา สาขาวิชา กลุ-มวิชา(ถ�ามี) จากท่ีสมัครไว�ได� สามารถ

ระบุเง่ือนไขการรับเข�าศึกษาของผู�สมัครแต-ละคนได� และสามารถระบุรายช่ือผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษาสํารองโดยสามารถกําหนดลําดับท่ี
สํารองเองได� 
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จากรูปท่ี 17 ซ่ึงข�อมูลท่ีต�องกรอกได�แก- 
1. ภาคการศึกษา 
2. ป4การศึกษา 
3. ประเภทผลการสอบ ได�แก- 

3.1. รายช่ือผู�สอบผ-านและมสีิทธ์ิเข�าศึกษา  
3.2. รายช่ือผู�สอบผ-านข�อเขียนและมสีทิธ์ิสอบสัมภาษณ#  
3.3. รายช่ือสํารอง 
3.4. เรียกรายช่ือสํารองเข�าศึกษา  
3.5. รายช่ือผู�ไม-ผ-านการสอบข�อเขียน 
3.6. รายช่ือผู�ไม-ผ-านการสอบสัมภาษณ# 

4. สาขาวิชาท่ีต�องการกรอกผลการสอบ 
5. กดปุlม “ดึงข�อมูล” จะปรากฏหน�าต-างการทํางาน  
 
จากรูปท่ี 17 รายละเอียดหลังการกดปุlม “ดึงข�อมูล” จะแตกต-างกันไปตามการเลือกประเภทการแจ�งผลสอบ โดยจะ

อธิบายการเลือกประเภทการแจ�งผลสอบออกมาแต-ละประเภทดังน้ี 
1. รายชื่อผู�สอบผ�านและมสีิทธิ์เข�าศึกษา จากรูปท่ี 17 เมื่อเลือกข�อมูลประเภทผลสอบและสาขาวิชาแล�ว จะได�

หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 17-1 

 
รูปท่ี 17-1 แสดงหน�าต-างการเลือกข�อมูลเพ่ือกรอกผลผู�สอบผ-านและมีสิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
ในกรณีท่ีการส-งผลสอบน้ัน ต�องการเพ่ิมเติมหมายเหตุ หรือต�องการส-งเอกสารประกาศร-วมกับผลการสอบ สามารถทําได�

โดยการเลือก “ครั้งท่ีเปaดรบัสมคัรนักศึกษา” ซ่ึงตัวเลือกน้ีจะเป�นตัวบอกว-าเป�นหมายเหตหุรือเอกสารแนบของการประกาศผลสอบ
ครั้งใด เมื่อเลือกครั้งท่ีรับสมัครแล�ว จะปรากฏข�อมลูการเพ่ิมรายละเอียดหมายเหตุ และการแนบเอกสาร ดังรูปท่ี 17-2 ซ่ึงเอกสารท่ี
จะแนบไปกับผลสอบน้ันต�องเป�นเอกสารประเภท PDF เท-าน้ัน โดยมีขนาดไม-เกิน 3 MB 

 
รูปท่ี 17-2 แสดงหน�าต-างการใส-หมายเหตุและเอกสารแนบการประกาศของการกรอกผลผู�สอบผ-านและมสีิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
เมื่อกรอกรายละเอียดหมายเหตุเรยีบร�อยแล�ว กดปุlม “ดึงข�อมูลผู�สมัคร” จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 18 



ระบบรับเข้านักศึกษาบัณฑิตศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ���� 

��/��/��    คู่มือนี� จะปรับปรุงให้ download ผา่นเวบ็ http://www.grad.psu.ac.th/grad_admission/   25 

 
รูปท่ี 18 รูปท่ี แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�สอบผ-านและมสีิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
จากรูปท่ี 18 ระบบจะดึงรายช่ือผู�สมัครของสาขาวิชาท่ีต�องการกรอกผลสอบออกมา โดยดึงเฉพาะข�อมูล 2 ป4การศึกษา

ล-าสดุ และรายช่ือน้ันต�องยังไม-เคยกรอกผลสอบหรือ เป�นผู�ท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ#เท-าน้ัน และจะปรากฏรายช่ือผู�สมัครจากสาขาวิชา
อ่ืนๆในคณะเดียวกัน เพ่ือใช�ในกรณีท่ีมีการแจ�งผลผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษาข�ามสาขาวิชา 

ข้ันตอนการกรอกผลผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา มีดังน้ี 
1) คลิกเลือกรายช่ือในช-อง “รายช่ือผู�สมัครประจําสาขาวิชา” ซ่ึงสามารถเลือกได�หลายคน โดยการกดปุlม “Shift” 

หรือ “Ctrl” พร�อมกับการกดเมาส#  
2) กดปุlม “>>” รายช่ือทีเลือกไว�จะปรากฏอยู-ในช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” ดังรูปท่ี 19 

 
รูปท่ี 19 รูปท่ี แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�สอบผ-านและมสีิทธ์ิเข�าศึกษา 
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3) หากต�องการดึงรายช่ือจากผลผู�สอบผ-านออก สามารถเลือกข�อมูลจากช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” กดปุlม “<<” 
4) หากต�องการดึงรายช่ือผู�สมัครจากสาขาวิชาอ่ืนเข�ามาเป�นผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษาของสาขาวิชาท่ีกําลังทําข�อมูล 

สามารถเลือกจากช-อง “รายช่ือผู�สมัครสาขาวิชาอ่ืนๆในคณะเดียวกัน”  
5) เมื่อมีรายช่ือในช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” จะสามารถแก�ไข/เพ่ิมเตมิข�อมูลผลการมีสิทธ์ิเข�าศึกษาได� โดยการกด

ปุlม “แก�ไขข�อมูล” ด�านล-างของช-อง ”ผลผู�ผ-านการสอบ” จะได�พ้ืนท่ีการแก�ไขข�อมูล ดังรูปท่ี 20 

 
รูปท่ี 20  แสดงหน�าต-างการแก�ไขผลผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
6) จากรูปท่ี 20 สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา กลุ-มวิชา(ถ�ามี) จากท่ีสมัครไว�ได� สามารถระบุเง่ือนไขการ

รับเข�าศึกษาของผู�สมัครแต-ละคนได�  
7) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงของผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษาแต-ละคน ต�องกดปุlม “บันทึก” หน�ารายช่ือผู�สอบผ-าน ข�อมูลจึงจะ

สมบูรณ#  
8) หากต�องการปaดหน�าแก�ไข กดปุlม “ปaดการแก�ไขข�อมลู”  
9) เมื่อแก�ไข/เพ่ิมเติมข�อมลูเรยีบร�อย ต�องการส-งเมลล#ให�เจ�าหน�าท่ีระดบัคณะทําการส-งผลการสอบต-อไปยังบัณฑิต

วิทยาลัย กดปุlม “ยืนยันการบันทึกผลสอบ”  
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2. รายชื่อผู�สอบผ�านข�อเขียนและมสีิทธิ์สอบสัมภาษณ6 จากรูปท่ี 17 เมื่อเลือกข�อมลูประเภทผลสอบและสาขาวิชา
แล�ว จะปรากข�อมูลครั้งท่ีเปaดรับสมัครนักศึกษาให�เลือก และให�กรอกวัน เวลา และสถานท่ีสอบสัมภาษณ# หน�าต-าง
ดังรูปท่ี 21 

 
รูปท่ี 21 แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�สอบผ-านข�อเขียนและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ# 

 
จากรูปท่ี 21 เมื่อกดปุlม “ดึงข�อมูล” ระบบจะดึงรายช่ือผู�สมัครของสาขาวิชาท่ีต�องการกรอกผลสอบออกมา โดยระบบจะ

ดึงรายช่ือตามเง่ือนไขท่ีเลือก และรายช่ือน้ันต�องยังไม-เคยกรอกผลสอบเท-าน้ัน  
ข้ันตอนการกรอกผลผู�มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ# มีดังน้ี 

1) คลิกเลือกรายช่ือในช-อง “รายช่ือผู�สมัครประจําสาขาวิชา” ซ่ึงสามารถเลือกได�หลายคน โดยการกดปุlม “Shift” 
หรือ “Ctrl” พร�อมกับการกดเมาส#  

2) กดปุlม “>>” รายช่ือทีเลือกไว�จะปรากฏอยู-ในช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” ดังรูปท่ี 22 
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รูปท่ี 22 แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�สอบผ-านข�อเขียนและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ# 

 
3) หากต�องการดึงรายช่ือจากผลผู�สอบผ-านออก สามารถเลือกข�อมูลจากช-อง “ผลผู�สอบผ-าน” กดปุlม “<<” 
4) ปุlม “แก�ไขข�อมูล” ด�านล-างของช-อง ”ผลผู�ผ-านการสอบ” จะไม-สามารถใช�งานได� 
5) หลังจากเลือกรายช่ือเรยีบร�อยแล�ว ต�องการส-งเมลล#ให�เจ�าหน�าท่ีระดับคณะทําการส-งผลการสอบต-อไปยัง

บัณฑิตวิทยาลัย กดปุlม “ยืนยันการบันทึกผลสอบ” 
 

3. ผลรายชื่อสํารองเข�าศึกษา เป�นการระบุรายช่ือท่ีติดสํารองของสาขาวิชาน้ัน จะปรากฏข�อมลูดังรูปท่ี 23 

 
รูปท่ี 23  แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�มสีิทธ์ิสํารองเข�าศึกษา 
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จากรูปท่ี 23 ระบบจะดึงรายช่ือผู�สมัครของสาขาวิชาท่ีต�องการกรอกผลสอบออกมา โดยดึงข�อมลูตามเง่ือนไขท่ีเลือก 
และรายช่ือน้ันต�องยังไม-เคยกรอกผลสอบ หรือผู�ท่ีสอบผ-านข�อเขียนและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ#เท-าน้ัน  

ข้ันตอนการกรอกผลผู�มีสิทธ์ิสํารองเข�าศึกษา มีดังน้ี 
1) คลิกเลือกรายช่ือในช-อง “รายช่ือผู�สมัครประจําสาขาวิชา” ซ่ึงสามารถเลือกได�หลายคน โดยการกดปุlม “Shift” 

หรือ “Ctrl” พร�อมกับการกดเมาส#  
2) กดปุlม “>>” รายช่ือท่ีเลือกไว�จะปรากฏอยู-ในช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” จะได�ปรากฏหน�าต-างการทํางานดังรูป

ท่ี 24 

 
รูปท่ี 24  แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�มสีิทธ์ิสํารองเข�าศึกษา 

 
3) หากต�องการดึงรายช่ือจากผลผู�สอบผ-านออก สามารถเลือกข�อมูลจากช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” กดปุlม “<<” 
4) เมื่อมีรายช่ือในช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” จะสามารถแก�ไข/เพ่ิมเติมข�อมูลการสํารองเข�าศึกษาได� โดยการกดปุlม 

“แก�ไขข�อมูล” ด�านล-างของช-อง ”ผลผู�ผ-านการสอบ” จะได�พ้ืนท่ีการแก�ไขข�อมูล ดังรูปท่ี 25 

 
รูปท่ี 25  แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�มสีิทธ์ิสํารองเข�าศึกษา 

 
5) จากรูปท่ี 25 สามารถระบุลําดับท่ีของการสํารองของผู�สมคัรแต-ละคนได�  
6) เมื่อมีการเปลีย่นแปลง ต�องกดปุlม “บันทึก” หน�ารายช่ือผู�สอบผ-าน ข�อมูลจึงจะสมบูรณ#  
7) หากต�องการปaดหน�าแก�ไข กดปุlม “ปaดการแก�ไขข�อมลู”  
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8) เมื่อแก�ไข/เพ่ิมเติมข�อมลูเรยีบร�อย ต�องการส-งเมลล#ให�เจ�าหน�าท่ีระดบัคณะทําการส-งผลการสอบต-อไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย กดปุlม “ยืนยันการบันทึกผลสอบ” 

 
4. เรียกรายชื่อสํารองเข�าศึกษา  เป�นการดึงรายช่ือสาํรองเป�นผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา จะปรากฏหน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 

26 

 
รูปท่ี 26 แสดงหน�าต-างการดึงรายช่ือสํารองเข�าเป�นผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
จากรูปท่ี 26 ระบบจะดึงรายช่ือผู�สมัครของสาขาวิชาท่ีต�องการกรอกผลสอบออกมา โดยระบบจะดึงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ี

เลือก และรายช่ือน้ันต�องเป�นผู�ท่ีมกีารกรอกผลผู�มีสิทธ์ิสํารองแล�วเท-าน้ัน  
ข้ันตอนการกรอกผลผู�มีสิทธ์ิสํารองเข�าศึกษา มีดังน้ี 

1) คลิกเลือกรายช่ือในช-อง “รายช่ือผู�สมัครประจําสาขาวิชา” ซ่ึงสามารถเลือกได�หลายคน โดยการกดปุlม “Shift” 
หรือ “Ctrl” พร�อมกับการกดเมาส#  

2) กดปุlม “>>” รายช่ือท่ีเลือกไว�จะปรากฏอยู-ในช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” ดังรูปท่ี 27 

 
รูปท่ี 27 แสดงหน�าต-างการดึงรายช่ือสํารองเข�าเป�นผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
3) หากต�องการดึงรายช่ือจากผลผู�สอบผ-านออก สามารถเลือกข�อมูลจากช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” กดปุlม “<<” 
4) ปุlม “แก�ไขข�อมูล” ด�านล-างของช-อง ”ผลผู�ผ-านการสอบ” จะไม-สามารถใช�งานได� 
5) หลังจากเลือกรายช่ือเรยีบร�อยแล�ว ต�องการส-งเมลล#ให�เจ�าหน�าท่ีระดับคณะทําการส-งผลการสอบต-อไปยัง

บัณฑิตวิทยาลัย กดปุlม “ยืนยันการบันทึกผลสอบ” 
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5. รายชื่อผู�ไม�ผ�านการสอบข�อเขียน เป�นการระบุว-าผู�ใดไม-ผ-านการสอบข�อเขียน ซ่ึงเมื่อระบุแล�วจะทําให�รายช่ือ
หายไปจากการพิจารณาในข้ันตอนอ่ืนๆ จะปรากฏหน�าต-างการทํางาน ดังรูปท่ี 28 

 
รูปท่ี 28  แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�ไม-ผ-านการสอบข�อเขียน 

 
จากรูปท่ี 28 ระบบจะดึงรายช่ือผู�สมัครของสาขาวิชาท่ีต�องการกรอกผลสอบออกมา โดยดึงข�อมลูตามเง่ือนไขท่ีเลือก 

และรายช่ือน้ันต�องยังไม-เคยกรอกผลสอบเท-าน้ัน  
ข้ันตอนการกรอกผลผู�ไม-ผ-านการสอบข�อเขียน มีดังน้ี 

1) คลิกเลือกรายช่ือในช-อง “รายช่ือผู�สมัครประจําสาขาวิชา” ซ่ึงสามารถเลือกได�หลายคน โดยการกดปุlม “Shift” 
หรือ “Ctrl” พร�อมกับการกดเมาส#  

2) กดปุlม “>>” รายช่ือท่ีเลือกไว�จะปรากฏอยู-ในช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ”  
3) หากต�องการดึงรายช่ือจากผลผู�สอบผ-านออก สามารถเลือกข�อมูลจากช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” กดปุlม “<<” 
4) ปุlม “แก�ไขข�อมูล” ด�านล-างของช-อง ”ผลผู�ผ-านการสอบ” จะไม-สามารถใช�งานได� 
5) หลังจากเลือกรายช่ือเรยีบร�อยแล�ว ต�องการส-งเมลล#ให�เจ�าหน�าท่ีระดับคณะทําการส-งผลการสอบต-อไปยัง

บัณฑิตวิทยาลัย กดปุlม “ยืนยันการบันทึกผลสอบ” 
 

6. รายชื่อผู�ไม�ผ�านการสอบสัมภาษณ6 เป�นการระบุผู�ไม-ผ-านการสอบสัมภาษณ#จากรายช่ือผู�ท่ีมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ# ซ่ึง
เมื่อระบุแล�วจะทําให�รายช่ือน้ันหายไปจากการพิจารณาในข้ันตอนอ่ืนๆ จะปรากฏหน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 29 
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รูปท่ี 29  แสดงหน�าต-างการกรอกผลผู�ไม-ผ-านการสอบสัมภาษณ# 

 
จากรูปท่ี 29 ระบบจะดึงรายช่ือผู�สมัครของสาขาวิชาท่ีต�องการกรอกผลสอบออกมา โดยระบบจะดึงข�อมูลตามเง่ือนไขท่ี

เลือก และรายช่ือน้ันต�องยังไม-เคยกรอกผลสอบหรือมีรายช่ือในผลผู�สอบผ-านข�อเขียนและมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ#เท-าน้ัน  
ข้ันตอนการกรอกผลผู�ไม-ผ-านการสอบสัมภาษณ# มีดังน้ี 

1) คลิกเลือกรายช่ือในช-อง “รายช่ือผู�สมัครประจําสาขาวิชา” ซ่ึงสามารถเลือกได�หลายคน โดยการกดปุlม “Shift” 
หรือ “Ctrl” พร�อมกับการกดเมาส#  

2) กดปุlม “>>” รายช่ือท่ีเลือกไว�จะปรากฏอยู-ในช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ”  
3) หากต�องการดึงรายช่ือจากผลผู�สอบผ-านออก สามารถเลือกข�อมูลจากช-อง “ผลผู�ผ-านการสอบ” กดปุlม “<<” 
4) ปุlม “แก�ไขข�อมูล” ด�านล-างของช-อง ”ผลผู�ผ-านการสอบ” จะไม-สามารถใช�งานได� 
5) หลังจากเลือกรายช่ือเรยีบร�อยแล�ว ต�องการส-งเมลล#ให�เจ�าหน�าท่ีระดับคณะทําการส-งผลการสอบต-อไปยัง

บัณฑิตวิทยาลัย กดปุlม “ยืนยันการบันทึกผลสอบ” 
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10. การเตรียมประกาศผลสอบ  
เป�นการอํานวยความสะดวกให�เจ�าหน�าท่ีสามารถทําประกาศผลรายช่ือผู�สอบผ-านเพ่ือใช�ในการประกาศให�ผู�สมัครทราบ

ต-อไป โดยสามารถนําออกในรูปแบบ Excel File ให�เจ�าหน�าท่ีนําไปใช�ประโยชน#ต-อไป ซ่ึงสามารถเข�าไปท่ีเมนู “เตรียมประกาศ
รายช่ือผู�สอบผ-าน” ดังรูปท่ี 30 

 
รูปท่ี 30  แสดงหน�าต-างการเตรียมประกาศผลสอบ 

 
จากรูปท่ี 30 ระบบสามารถจัดทําประกาศได� 2 รูปแบบ ดังน้ี  

1) ประกาศผลผู�สอบผ-านข�อเขียนและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ# 

 
รูปท่ี 31  แสดงหน�าต-างการประกาศผลผู�สอบผ-านข�อเขียนและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ# 
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รูปท่ี 32  แสดง File การประกาศผลสอบ 

 
2) ประกาศผลผู�สอบผ-านและมสีิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
รูปท่ี 33  แสดงหน�าต-างการประกาศผลสอบผู�สอบผ-านและมีสิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
การเลือกครั้งท่ีเปaดรับสมคัรนักศึกษา จะเป�นตัวเลือกท่ีบอกว-าการส-งกรอกผลสอบของเจ�าหน�าท่ีคณะน้ันมีการแนบ

เอกสารหรือหมายเหตุการณ#ประกาศผลมาด�วยหรือไม- ดังรูปท่ี 33 เมื่อเลือกวันท่ีเริ่มกรอกผลการสอบในหัวข�อ วันท่ีเริ่มประกาศ 
และวันท่ีสิ้นสุดารประกาศ ซ่ึงจะมผีลต-อการดึงผลรายช่ือผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา จากน้ัน กดปุlม “ดึงรายงาน” จะได�หน�าต-างการทํางานดัง
รูปท่ี 33-1 
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รูปท่ี 33-1  แสดงหน�าต-างรายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษาท่ีจะปรากฏในประกาศ 

 
เมื่อกดปุlม Export->Excel จะได�เอกสาร .xls ดังรูปท่ี 34 

 
รูปท่ี 34  แสดง File การประกาศผลสอบ 
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11. การส�งผลการสอบคัดเลือก 
เมื่อกรอกผลการสอบคัดเลือกแล�ว และได�ดึงข�อมูลไปทําประกาศเรียบร�อยแล�ว ต�องส-งข�อมูลให�บัณฑิตวิทยาลัย โดย

สามารถเข�าสู-การทํางานส-วนน้ีทางเมนู “ส-งผลการสอบคัดเลือก” จะปรากฏหน�าต-างการทํางาน ดังรปูท่ี 35 

 
รูปท่ี 35 แสดงหน�าต-างการส-งผลการสอบ 

 
จากรูปท่ี 35 เมื่อเลือกเง่ือนไขในการดึงข�อมูลการกรอกผลสอบส-งมายังบัณฑิตวิทยาลยั จะปรากฏหน�าต-างการทํางานดัง

รูปท่ี 36 

 
รูปท่ี 36  แสดงหน�าต-างการส-งผลการสอบ 

 
ข้ันตอนการส-งผลการสอบให�บัณฑิตวิทยาลยั มีดังน้ี 

2) คลิกเลือกช-องสี่เหลี่ยมหน�ารายช่ือท่ีต�องส-งข�อมูลให�บัณฑิตวิทยาลัย หากต�องการเลือกท้ังหมดท่ีมรีายช่ืออยู-
สามารถกดปุlม “เลือกท้ังหมด” ระบบจะใส-เครื่องหมายในกล-องทุกรายการ  หากต�องการยกเลิกการเลือกท่ีมี
สามารถกดปุlม “ล�างท้ังหมด” ระบบจะเอาเครื่องหมายการเลือกออกท้ังหมด 

3) เมื่อเลือกข�อมลูได�ตามต�องการแล�ว กดปุlม “บันทึกส-งข�อมูลผลสอบให� บว.” ระบบจะทําการบันทึกข�อมูลท่ี
เลือกและส-งเมลล#ไปยังการทํางานของเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

4) สามารถตรวจสอบข�อมูลท่ีส-งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยได�โดยการเข�าไปตรวจสอบท่ีเมนู “ตรวจสอบสถานะการ
ส-งผลสอบ” 
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12. การจัดการผลการสอบคัดเลือกท่ี บว. ยับย้ัง 
เมื่อคณะส-งข�อมลูผลการสอบไปยงับัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลยัจะพิจารณาว-าข�อมลูถูกต�องตรงตามระเบียบฯหรือไม- 

หากถูกต�องจะรับข�อมลูน้ัน ผลสอบจะถูกปรับสถานะเป�นอนุมตัิทันที แต-ถ�าหากผลสอบมีข�อขัดแย�งกับระเบียบฯ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ยับยั้งผลการสอบน้ันให�คณะพิจารณาปรับแก�ผลสอบอีกครั้ง ซ่ึงข�อมูลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยยับยั้งน้ันสามารถตรวจสอบและจัดการข�อมูล
น้ีทางเมนู “ผลการสอบท่ี บว. ยบัยั้ง” จะปรากฏหน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 37 โดยคณะ/สาขาวิชาสามารถทบทวนข�อมูลท่ีส-งมา
ใหม-หรือยกเลิกข�อมูลน้ันได� ซ่ึงแบ-งระดับการทํางานออกเป�น 2 สิทธ์ิการใช�งาน คือ 

1. เจ�าหน�าท่ีระดับคณะ สามารถแก�ไขข�อมูล และเลือกข�อมลูบันทึกส-งให�บัณฑิตวิทยาลัยได�เลย 

 
รูปท่ี 37 แสดงหน�าต-างตรวจสอบผลการสอบท่ีถูกยับยั้ง ในส-วนเจ�าหน�าท่ีระดับคณะ 

 
2. เจ�าหน�าท่ีระดับสาขาวิชา สามารถแก�ไขข�อมูล และเลือกส-งข�อมูลให�เจ�าหน�าท่ีระดับคณะ เพ่ือดาํเนินการส-งมายัง

บัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง 

 
รูปท่ี 37-1 แสดงหน�าต-างตรวจสอบผลการสอบท่ีถูกยับยั้ง ในส-วนเจ�าหน�าท่ีระดับสาขาวิชา 

 
จากรูปท่ี 37 และ 37-1 เมื่อเลือกเง่ือนไขแล�ว จะได�ข�อมลูดังรูปท่ี 38 

 
รูปท่ี 38 แสดงหน�าต-างตรวจสอบผลการสอบท่ีถูกยับยั้ง 

 
จากรูปท่ี 38 เจ�าหน�าท่ีสามารถแก�ไขข�อมูลตามเหตุผลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแจ�งมา โดยการกดปุlม “แก�ไข” หลังรายช่ือท่ี

ต�องการ จะได�หน�าต-างการทํางานปรากฏด�านบนรายการข�อมลูดังรปูท่ี 39 
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รูปท่ี 39 แสดงหน�าต-างตรวจสอบผลการสอบท่ีถูกยับยั้ง 

 
จากรูปท่ี 39 สามารถแก�ไขข�อมลูต-างๆ แล�วกดปุlม “บันทึก” หรือ สามารถกดปุlม “ยกเลิก” หากไม-ต�องการบันทึกข�อมูล 

จะได�หน�าต-างการทํางานกลับไปยงัรูปท่ี 38 เมื่อแก�ไขข�อมูลท่ีต�องการเรยีบร�อยแล�ว เลือกกล-องข�อมูลท่ีต�องการบันทึก แล�วกดปุlม 
“บันทึกส-งข�อมูลผลสอบให� บว.” ระบบจะทําการบันทึกข�อมลูน้ัน หากไม-ต�องการส-งข�อมูลน้ีใหม- สามารถลบข�อมูลการแจ�งผลสอบ
น้ันได� โดยการเลือกกล-องข�อมลู แล�วกดปุlม “บันทึกยกเลิกข�อมูลผลสอบ” ระบบจะลบข�อมลูการส-งผลสอบน้ันจากระบบ 
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13. การตรวจสอบการส�งผลการสอบคัดเลือก 
หลังจากท่ีกรอกผลการสอบคัดเลอืกไปแล�ว เจ�าหน�าท่ีสามารถตรวจสอบสถานะของการส-งผลสอบได� โดยการเข�าสู-เมนู 

“ตรวจสอบสถานะการส-งผลสอบ” จะปรากฏหน�าต-างการทํางานดงัรูปท่ี 40 

 
รูปท่ี 40 แสดงหน�าต-างการตรวจสอบการส-งผลการสอบ 

 
จากรูปท่ี 40 เง่ือนไขในการตรวจสอบข�อมูล ได�แก- 

1. ป4การศึกษาท่ีผ-านการสอบคัดเลือก 
2. ภาคการศึกษาท่ีผ-านการสอบคัดเลือก 
3. สาขาวิชาท่ีแจ�งผลสอบคัดเลือก 
4. ประเภทผลการสอบท่ีแจ�งผลมา 
5. สถานะการแจ�งผลสอบ ไม-บังคับเลือก 
หลังจากกดปุlม “ดึงรายงาน” จะได�ข�อมูลผู�สมคัรตามเง่ือนไขท่ีได�เลอืกไว� 

 
14. หนังสือรับรองผลผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษา 

เป�นข�อมูลการออกหนังสือรับรองผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา สําหรบัผู�สอบผ-านและมสีิทธ์ิเข�าศึกษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลแล�ว 
โดยระบบจะดําเนินการสร�างให�อัตโนมัตเิมื่อเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลในระบบ ซ่ึงส-วนน้ีผู�สมัครเองสามารถท่ีจะดาวน#โหลด
ได�ด�วยตนเองผ-านระบบการตรวจสอบสถานะใบสมัครท่ี http://www.grad.psu.ac.th/admission/  

ข�อมูลส-วนน้ีเจ�าหน�าท่ีคณะ/สาขาวิชา สามารถเข�ามาตรวจสอบ หรือดาวน#โหลดใบรับรองได� โดยเลอืกท่ีเมนู “หนังสือ
รับรองผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา” จะปรากฏหน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 40-1  

 
รูปท่ี 40-1 แสดงหน�าต-างการค�นหาหนังสือรับรองผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
จากรูปท่ี 40-1 เจ�าหน�าท่ีสามารถตรวจสอบข�อมลูใบรับรองผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษาได�จากเง่ือนไข  

3. เลขประจําตัวสอบ หรือ ช่ือผู�สมัคร หรือ นามสกุลผู�สมคัร หรือ เลขท่ีของหนังสือรับรอง 
4. ป4การศึกษาท่ีผ-านเข�าศึกษา 
5. ภาคการศึกษาท่ีผ-านเข�าศึกษา 
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6. สาขาวิชาท่ีผ-านเข�าศึกษา 
เมื่อกดปุlม “ค�นหา” จะปรากฏหน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 40-2 

 
รูปท่ี 40-2 แสดงรายละเอียดการค�นหาหนังสือรับรองผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
15. รายชื่อผู�สมัครท่ีไม�มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

เป�นรายช่ือผู�สมัครท่ีสาขาวิชาวินิจฉัยในเบ้ืองต�น ก-อนการออกประกาศรายช่ือผู�มสีิทธ์ิสอบคัดเลือก ว-า ไม-มีคณุสมบัติเป�น
ผู�มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  ซ่ึงจะดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลยัผ-านการประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีคณะ 

 
รูปท่ี 41 แสดงหน�าต-างการตรวจสอบรายช่ือผู�ไม-มสีิทธ์ิสอบคัดเลือก 
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การทํางานของระบบ Email Alert 
 

เจ้าหน้าที� บว. รับข้อมูล

ส่ง e-mail ถึงเจ้าหน้าที�คณะ/สาขาวิชา

สาขาวิชาเตรียมประกาศรายชื�อผู้สอบผ่าน 2 ประเภท
- รายชื�อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ&สอบสัมภาษณ์

- รายชื�อผู้สอบผ่านและมีสิทธ์เข้าศึกษา + สํารอง

พิมพ์รายชื�อผู้สอบผ่าน/
ดึง file เป5น  excel 

ส่ง e-mail ถึงเจ้าหน้าที�คณะ

จบ

ระบบปรับปรุงสถานะผู้ผ่านการสอบ
ในตารางของผู้สมัครสอบ

รายงานข้อมูลผู้สอบผ่าน

ส่ง e-mail ถึงเจ้าหน้าที� บว.

รายชื�อผู้สมัครที� บว. รับสมัคร

การรับนักศึกษาของคณะ

กรอกรายชื�อนักศึกษาที�คณะดําเนินการรับสมัครเอง
โดยระบบกําหนดให้เลือกสาขาวิชาและแผนการศึกษา

ตามที�มีการประกาศเป?ดรับในป@การศึกษานัAนๆ
(ประเภทค่าธรรมเนียม : ยกเว้นค่าธรรมเนียมจากคณะ)

บว.ประมวลผลผู้มีสิทธิ&เข้าศึกษาส่งกองทะเบียนฯ

หมายเหตุ

สีส้ม : การทํางานของคณะ
สีฟHา : การทํางานของ บว.
สีเขียว : การทํางานของระบบ

คณะส่งผลสอบแต่ละประเภทมายัง บว.

ข้อมูลถูกต้อง

ใช่

ไม่ใช่
เจ้าหน้าที� บว. แจ้ง

เหตุผลการยัAบยัAงผลสอบ

ส่ง e-mail ถึงเจ้าหน้าที�คณะ/สาขาวิชา

แก้ไขรายละเอียดการแจ้งผล

แก้ไข?

แก้ไข

ไม่แก้ไข

ลบข้อมูลผลสอบนัAน

สาขาวิชากรอกผลสอบคัดเลือก

ผู้มีสิทธิ&เข้าศึกษา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
รับรองผู้มีสิทธิ&เข้าศึกษา

นักศึกษาต่างชาติ

บว. พิจารณา

นักศึกษาปกติ

สาขาวิชาพิจารณา

รับเข้า?

ส่ง e-mail ถึงเจ้าหน้าที�สาขาวิชา/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ไม่รับเข้า รับเข้าศึกษา

สมัครผ่านระบบรับสมัคร

ผลสอบแต่ละประเภท

ผู้มีสิทธิ&เข้าศึกษา

ระบบบันทึกเหตุผลการไม่รับเข้า

ส่ง e-mail ถึงเจ้าหน้าที�คณะ

 
 

รูปท่ี 41-1 แสดงกระบวนการทํางานของระบบ Email Alert 
 
 

จากรูปท่ี 41-1 อธิบายการทํางานของระบบ Email Alert ได�ดังน้ี 
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1. นักศึกษาปกติ (กรอกผลสอบและส-งผลสอบ)  
กระบวนเริม่จาก เจ�าหน�าท่ีสาขาวิชากรอกรายช่ือผู�สมัครจากบัณฑิตวิทยาลัยท่ีผ-านการสอบคัดเลอืกส-งผ-านข�อมูลจาก

สาขาวิชาไปยังคณะ ระบบจะส-งอีเมลล#แจ�งข�อมูลไปยังผู�มีสิทธ์ิระดับเจ�าหน�าท่ีคณะท้ังหมด เมือ่คณะพิจารณาข�อมลูให�บัณฑิต
วิทยาลัย ระบบจะส-งอีเมลล#ไปยังผู�ดูแลข�อมูลวิทยาเขตของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับผลการพิจาณาน้ันแล�ว ระบบจะส-ง
อีเมลล#แจ�งผลไปยังผู�ส-งผลการสอบระดับคณะและผู�กรอกผลการสอบของสาขาวิชาน้ันๆ 
2. การรับนักศึกษาของคณะ(รับนักศึกษา กรอกผลสอบ และส-งผลสอบ)   

กระบวนการเริ่มจาก เจ�าหน�าท่ีคณะ/สาขาวิชากรอกข�อมลูผู�สมัครท่ีคณะรับเข�าเป�นกรณีพิเศษ ระบบจะบันทึกข�อมูลการ
สมัคร หากผู�สมัครได�รับการพิจารณาเป�นผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา เจ�าหน�าท่ีสาขาวิชาต�องเข�าไปกรอกผลสอบเป�นผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา แล�ว
ระบบจะส-งอีเมลล#ไปยังผู�มีสิทธ์ิระดับเจ�าหน�าท่ีคณะ หลังจากน้ันจะเข�าสู-กระบวนการส-งผลสอบต-อไป 
3. นักศึกษาต-างชาติ (พิจารณารับ/ไม-รับ) 

กระบวนการเริ่มจาก เจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ส-งเอกสารผ-านระบบไปยังเจ�าหน�าท่ีคณะ ซ่ึงระบบจะส-งเมลล#ไปยัง
ผู�ใช�งานระดับเจ�าหน�าท่ีคณะ เจ�าหน�าท่ีสาขาวิชาท่ีสังกัดภาควิชาน้ันๆ รวมถึงผู�รับผิดชอบหลักสูตรน้ันๆ เมื่อคณะ/สาขาวิชาพิจารณา
ใบสมัครว-าจะรับเข�าเป�น “ผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา”หรือ “ไม-รับเข�าศึกษา” แล�ว จะเข�าสู-กระบวนการส-งผลสอบต-อไป 
 
ผลกระทบกับผู�ใช�งาน 
1. เจ�าหน�าท่ีคณะ จะได�รับอีเมลล#เมือ่ 

1.1. มีการส-งใบสมัครของนักศึกษาต-างชาติจากบัณฑิตวิทยาลยั 
1.2. มีการรับสมัครของนักศึกษาแบบตลอดป4จากบัณฑิตวิทยาลัย 
1.3. เจ�าหน�าท่ีสาขาวิชาในคณะกรอกข�อมูลผลการสอบคัดเลือก 
1.4. บัณฑิตวิทยาลัยรับผลการสอบคัดเลือกในส-วนท่ีเจ�าหน�าท่ีคณะส-งข�อมูล 

2. เจ�าหน�าท่ีสาขาวิชา จะได�รับอีเมลล#เมื่อ 
2.1. มีการส-งใบสมัครของนักศึกษาต-างชาติจากบัณฑิตวิทยาลยั 
2.2. มีการรับสมัครของนักศึกษาแบบตลอดป4จากบัณฑิตวิทยาลัย 
2.3. บัณฑิตวิทยาลัยรับผลการสอบคัดเลือกในส-วนท่ีเจ�าหน�าท่ีสาขาวิชากรอกข�อมูล 

3. ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จะได�รับอีเมลล#เมื่อ 
3.1. บัณฑิตวิทยาลัยส-งใบสมัครของนักศึกษาต-างชาติของหลักสตูรให�พิจารณา 
3.2. มีการรับสมัครของนักศึกษาแบบตลอดป4จากบัณฑิตวิทยาลัย 
3.3. มีการส-งผลการสอบคัดเลือกของหลักสูตรจากคณะให�บัณฑิตวิทยาลยั  
3.4. บัณฑิตวิทยาลัยรับผลการสอบคัดเลือกของหลักสูตร 
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ระบบการสมัครทางอินเตอร6เน็ต 
ระบบน้ีเป�นส-วนจัดการข�อมูลผู�สมคัรทางอินเตอร#เน็ต ซ่ึงสมัครมาทาง http://www.grad.psu.ac.th/admission/ 

ข�อมูลท่ีผู�สมัครกรอกเข�ามาประกอบด�วยใบสมัครและหลักฐานการสมัคร 
ระบบน้ีประกอบด�วย  
1. ข�อมูลผู�สมัครไทย  
2. ข�อมูลผู�สมัครชาวต-างชาติ  
3. ค�นหาข�อมูลผู�สมัคร 
4. ติดตามผู�สมัครต-างชาต ิ

 
รูปท่ี 42 แสดงข�อมูลการสมัครทางอินเตอร#เน็ต 

 
โดยสถานะใบสมัครท่ีเข�ามาครั้งแรกน้ัน เป�น “เพ่ิงสมัคร” สถานะการชําระเงินเป�น “ยังไม-ชําระ” เมื่อผู�สมัครชําระเงิน

ผ-านระบบ Bill Payment ของธนาคาร เจ�าหน�าท่ีการเงินจะทําการปรับปรุงสถานะการชําระเงินจากรายงานท่ีทางธนาคารส-งมาให� 
เมื่อเจ�าหน�าท่ีการเงินปรับปรุงสถานะการชําระเงิน สถานะการชําระเงินของใบสมัครน้ันจะมสีถานะเป�น “ชําระเงินแล�ว” เมื่อ
เจ�าหน�าท่ีออกใบเสร็จรับเงินให�กับใบสมัครน้ันๆ แล�ว สถานะของใบสมัครจะเป�น “รับสมคัร” 

สัญลักษณ#ท่ีปรากฏในส-วนการสมคัรทางอินเตอร#เน็ต มี 2 ส-วน ดังน้ี 
1) จ-ายเงิน 

1.1)  = ยังไม-ชําระเงิน 
1.2)  = สีนํ้าเงิน ชําระเงินแล�ว 
1.3)  = ยกเลิกการชําระเงิน 

2) รับสมัคร 
2.1)  = เพ่ิงสมัคร 
2.2)  = รับสมัครแล�ว คือ ท่ีรับสมัครเรียบร�อยแล�ว 
2.3)  = รอพิจารณา คือ กรณีมีข�อมูลท่ีไม-ชัดเจน หรือรอการพิจารณาจากผู�บริหาร 
2.4)  = ยกเลิกการรับสมัคร  

 
 
อธิบายการทํางานของระบบน้ี ดังน้ี 
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1.  “ข�อมูลผู�สมัครไทย” จะปรากฏข�อมูลผู�สมัครทางอินเตอร#เน็ตท้ังหมดของคณะและวิทยาเขตของเจ�าหน�าท่ีท่ี login เข�าใช�งาน
ระบบ  ซ่ึงประกอบด�วยใบสมัครและหลักฐานการสมัคร (ใบประมวลผลการศึกษาและข�อมูลงานวิจัย) ดังรูปท่ี 43 

 
รูปท่ี 43 แสดงข�อมูลรายช่ือผู�สมคัรไทยทางอินเตอร#เน็ต 

 
เมื่อผู�สมัครกรอกข�อมูลเข�าระบบ จะปรากฏข�อมูลแสดงตามป4การศึกษาและครั้งท่ีเปaดรับสมัคร โดยจะแสดงสถานะการ

ชําระเงินและสถานะการรับสมัครเพ่ือบ-งบอกรายละเอียดการสมัคร  เจ�าหน�าท่ีสามารถดูรายละเอียดใบสมัครของผู�สมัครแต-ละคนได�
โดยการคลิกเลขท่ีใบสมัคร จะปรากฏหน�าต-างใบสมัคร ดังรูปท่ี 44 ท้ังน้ีข�อมูลในส-วนน้ีเป�นข�อมูลใบสมัครเท-าน้ัน 

 

 
รูปท่ี 44 แสดงข�อมูลรายละเอียดใบสมัคร 
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2. “ข�อมูลผู�สมัครต�างชาติ”  เป�นข�อมูลผู�สมัครชาวต-างชาติท่ีสมัครเข�ามาทางอินเตอร#เน็ตท้ังหมดของวิทยาเขตน้ันๆ  ซ่ึง
ประกอบด�วยใบสมัครและหลักฐานการสมัคร (ใบประมวลผลการศึกษาและข�อมูลงานวิจัย) โดยแยกข�อมูลดูเป�นป4การศึกษาท่ี
ผู�สมัครต�องเข�าศึกษา ดังรูปท่ี 45 

 
รูปท่ี 45 แสดงข�อมูลรายช่ือผู�สมคัรต-างชาติทางอินเตอร#เน็ต 

 
รายละเอียดใบสมัครของผู�สมัครแต-ละคนจะเป�นภาษาอังกฤษ ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีสามารถเปaดดูโดยการคลิกเลขท่ีใบสมัคร จะ

ปรากฏหน�าต-างใบสมัคร ดังรูปท่ี  46 ท้ังน้ีรูปแบบการแสดงผลช่ือผู�สมัครในใบสมัครน้ีจะเป�นรูปแบบ ช่ือหลัง ช่ือกลาง ช่ือแรก 

 

 
รูปท่ี 46 แสดงข�อมูลใบสมคัรของผู�สมคัรต-างชาติทางอินเตอร#เน็ต 
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3.  “ค�นหาผู�สมัคร”  เพ่ือใช�ค�นหาข�อมูลผู�ท่ีสมัครผ-านทางอินเตอร#เน็ตท้ังหมดทุกวิทยาเขต โดยสามารถพิมพ#ข�อมูลและหลักฐาน
การสมัครได�เช-นกัน ดังรูปท่ี 47 ซ่ึงสามารถค�นหาข�อมูลจาก 
3.1. ช่ือ-สกุลผู�สมัคร 
3.2. ป4การศึกษาท่ีสมัคร 
3.3. ครั้งท่ีสมัคร 
3.4. สาขาวิชา 
3.5. สถานะการชําระเงิน 
3.6. สถานะการสมัคร 

 
รูปท่ี 47 แสดงหน�าต-างการค�นหาข�อมูลผู�สมัคร/ใบสมัคร 
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4. “การติดตามการรับสมัครนักศึกษาต�างชาติ” เป�นการติดตามการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาต-างชาติระหว-างบัณฑิตวิทยาลัย
กับคณะ ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจะเป�นผู�บันทึกข�อมูลการติดตามไปยังคณะ ดังรูปท่ี 48 

 
รูปท่ี 48 แสดงข�อมูลการติดตามการรับสมัครนักศึกษาต-างชาต ิ

 
จากรูปท่ี 48 เจ�าหน�าท่ีสามารถดูข�อมูลรายละเอียดการติดตามการสมัครของท่ีสนใจได�โดยการกดลิงค# “รายละเอียด” 

จะได�หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 49 

 
รูปท่ี 49 แสดงรายละเอียดการตดิตามการรับสมัครนักศึกษาต-างชาติ 
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รายงานข�อมูลของระบบ 
รายงานข�อมูลจากระบบรับเข�านักศึกษาบัณฑิตศึกษาท้ังหมด ข�อมลูท่ีปรากฏในหน�ารายงานท้ังหมดน้ีเป�นข�อมูลผู�สมคัรท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครเรียบร�อยแล�วเท-าน้ัน  จากรูปท่ี 2 เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไปทํางานได�ทางเมนู “รายงาน/ค�นหา” จะปรากฏ
หน�าต-างการทํางานดังรูปท่ี 50 

 
รูปท่ี 50 แสดงหน�าแรกของรายงานข�อมูลของระบบ 

 
รายงานท่ีคณะสามารถเข�าไปดูข�อมูล ได�แก- 

1. จํานวนผู�สมัคร เป�นการสรุปยอดผู�สมคัรของแต-ละสาขาวิชาเทียบกับจํานวนท่ีเปaดรับสมัคร  

 
รูปท่ี 50-1  แสดงรายงานจํานวนผู�สมคัรของแต-ละสาขาวิชาเทียบกับจํานวนท่ีเปaดรับ 

 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานรายชื่อผู�สมัครแต�ละสาขาวิชา เป�นข�อมูลรายช่ือผู�สมคัรแต-ละครั้งท่ีเปaดรับสมัคร แต-ละภาคการศึกษา/ป4การศึกษา 

แยกข�อมูลตามคณะและสาขาวิชา โดยสามารถดึงรายช่ือออกมาเป�น file .xls ได� โดยการคลิก “Export->excel” 
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รูปท่ี 51  แสดงรายงานรายช่ือผู�สมัครของแต-ละสาขาวิชา 

 
3. รายงานประวัติผู�สมัคร  เป�นการสรุปประวัติการศึกษา การทํางาน และสถานท่ีติดต-อของผู�สมคัรของสาขาวิชาต-างๆ โดย

สามารถดึงข�อมูลออกมาเป�น file .xls ได� โดยการคลิก “Export->excel” รายงานตัวน้ีจะดูได�เฉพาะผู�ท่ีแจ�งสิทธ์ิมาแล�วเท-าน้ัน 

 
รูปท่ี 52 แสดงรายงานประวัติผู�สมัครของแต-ละสาขาวิชา 

 
4. ใบสมัครและหลกัฐานการสมัคร เป�นข�อมูลรายช่ือผู�สมัคร พร�อมใบสมัครและหลักฐานการสมัครในแต-ละครั้งท่ีเปaดรับสมัคร แต-

ละภาคการศึกษา/ป4การศึกษา แยกข�อมูลตามคณะและสาขาวิชา รายงานตัวน้ีจะดไูด�เฉพาะผู�ท่ีแจ�งสิทธ์ิมาแล�วเท-าน้ัน 
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รูปท่ี 53 แสดงข�อมูลใบสมคัรและหลักฐานการสมัคร 

 
5. รายชื่อผู�สมัครแบบเกียรตินิยม เป�นข�อมูลรายช่ือผู�สมคัรท่ีถือว-ามผีลการเรียนดี ซ่ึงจะไม-ต�องชําระค-าธรรมเนียมการศึกษา 

รูปท่ี 54 แสดงข�อมูลผู�สมัครแบบเกียรตินิยม 
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6. ค�นหารายชื่อผู�สมัคร เป�นการค�นหาข�อมูลผู�สมคัรซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยได�รับสมัครเรยีบร�อยแล�ว โดยสามารถค�นหาข�อมลูจากช่ือ
หรือนามสกุลของผู�สมัครได� 

 
รูปท่ี 55 แสดงหน�าต-างการค�นหาข�อมูลผู�สมัคร 

 
7. รายชื่อผู�สอบผ�าน เป�นข�อมูลผู�สมคัรท่ีมีผลการพิจารณาจากหลักสตูร/สาขาวิชาแล�วว-าเป�นผู�สอบผ-าน มี 2 ประเภท คือ 

7.1. ผู�สอบผ-านข�อเขียนและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ# 
7.2. ผู�สอบผ-านและมีสิทธ์ิเข�าศึกษา 

 
รูปท่ี 56  แสดงรายงานรายช่ือผู�สอบผ-าน 

 
8. ค�นหาข�อมลูผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษา เป�นการค�นหาข�อมลูผู�สมัครซ่ึงมีผลการพิจารณาเป�นผู�สอบผ-านและมสีทิธ์ิเข�าศึกษา โดยสามารถ

ค�นหาข�อมูลจากช่ือหรือนามสกุลของผู�สมัครได� 
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รูปท่ี 57 แสดงการค�นหารายช่ือผู�สอบผ-าน 
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ผู�มีสิทธิ์ใช�งานระบบ 
 ผู�ท่ีมีสิทธ์ิใช�งานระบบ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยท้ังหมด ซ่ึงกําหนดไว� 7 ระดบัในเบ้ืองต�น ได�แก- 

1. เจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได�แก- เจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลยั  ทําหน�าท่ีรับสมัครของวิทยาเขตต-างๆ 
2. ผู�ดูแลระบบ คือ ผู�ดูแลข�อมูลการรบัเข�านักศึกษาท้ังระบบ ทุกวิทยาเขต 
3. เจ�าหน�าท่ีการเงิน ได�แก- เจ�าหน�าท่ีการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย  
4. ผู�บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ได�แก- ผู�บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 
5. เจ�าหน�าท่ีคณะ ได�แก- เจ�าหน�าท่ีคณะท่ีมีหน�าท่ีดูแลการรับเข�านักศึกษาของสาขาวิชา/คณะ 
6. เจ�าหน�าท่ีสาขาวิชา ได�แก- เจ�าหน�าท่ีของคณะซ่ึงมีสิทธ์ิดูข�อมูลได�อย-างเดียว 
7. บุคลากรมหาวิทยาลัย คือ ผู�ท่ีมี PSU Passport ซ่ึงไม-จําเป�นต�องแจ�งช่ือมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
รูปท่ี 58 แสดงข�อมูลสิทธ์ิการใช�งานระบบของผู�ใช�ระดบัต-างๆ 
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รูปท่ี 59 แสดงข�อมูลผู�มีสิทธ์ิใช�งานระบบ 

 

 
รูปท่ี 60 แสดงข�อมูลผู�มีสิทธ์ิใช�งานระบบเทียบสังกัดภาควิชาและคณะ 
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สิทธิ์การใช�งานของผู�ใช�งานระดับคณะ 
1. เจ�าหน�าท่ีคณะ 

1.1. ข�อมูลสาขาวิชา เฉพาะข�อมูล 
1.1.1. รายละเอียดสาขาวิชาท่ีมีในระบบ 
1.1.2. สาขาวิชาท่ีเปaดรบัสมคัรในแต-ละครั้ง 
1.1.3. ข�อมูลผู�รับผดิชอบหลักสตูร 

1.2. การรับนักศึกษาของคณะ 
1.2.1. กรอกข�อมูลผู�สมัครท่ีมสีิทธ์ิเข�าศึกษา ซ่ึงคณะรับเอง 
1.2.2. กรอกประวัตผิู�สมัครท่ีคณะกรอกข�อมูลรับสมัครไว� 
1.2.3. ตรวจสอบการรับสมัครนักศึกษาท่ีรับโดยคณะ 
1.2.4. ตรวจสอบการพิจารณาใบสมัครนักศึกษาต-างชาติ 
1.2.5. กรอกผลการสอบคัดเลือก 
1.2.6. ส-งผลการสอบคัดเลือก 
1.2.7. ตรวจสอบสถานะการส-งผลการสอบคัดเลือก 

1.3. การสมคัรทางอินเตอร#เน็ต เฉพาะข�อมูล 
1.3.1. ผู�สมคัรไทย เฉพาะข�อมลูในคณะน้ันๆ 
1.3.2. ผู�สมคัรต-างชาติ เฉพาะข�อมูลในคณะน้ันๆ 
1.3.3. ค�นหาข�อมูลผู�สมัครทางอินเตอร#เน็ต 
1.3.4. การติดตามการรับสมัครนักศึกษาต-างชาติ 

1.4. รายงาน/ค�นหาในส-วน  
1.4.1. รายช่ือผู�สมัคร 
1.4.2. ประวัตผิู�สมัคร 
1.4.3. รายช่ือผู�สมัครแบบเกียรตินิยม 
1.4.4. ใบสมัครและหลักฐานการสมคัร 
1.4.5. ค�นหาผู�สมัคร 
1.4.6. รายช่ือผู�สอบผ-าน  
1.4.7. ค�นหาข�อมูลผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา 

1.5. ดูผู�มสีิทธ์ิใช�งานระบบ 
 

2. เจ�าหน�าท่ี สาขาวิชา 
2.1. ข�อมูลสาขาวิชา เฉพาะข�อมูล 

2.1.1. รายละเอียดสาขาวิชาท่ีมีในระบบ 
2.1.2. สาขาวิชาท่ีเปaดรบัสมคัรในแต-ละครั้ง 
2.1.3. ข�อมูลผู�รับผดิชอบหลักสตูร 

2.2. การรับนักศึกษาของคณะ 
2.2.1. กรอกข�อมูลผู�สมัครท่ีมสีิทธ์ิเข�าศึกษา ซ่ึงคณะรับเอง 
2.2.2. ตรวจสอบการรับสมัครนักศึกษาท่ีรับโดยคณะ  
2.2.3. พิจารณาใบสมัครนักศึกษาต-างชาติ 
2.2.4. กรอกผลการสอบคัดเลือก 
2.2.5. ตรวจสอบสถานะการส-งผลการสอบคัดเลือก 

2.3. การสมคัรทางอินเตอร#เน็ต เฉพาะข�อมูล 
2.3.1. ผู�สมคัรไทย เฉพาะข�อมลูในคณะน้ันๆ 
2.3.2. ผู�สมคัรต-างชาติ เฉพาะข�อมูลในคณะน้ันๆ 
2.3.3. ค�นหาข�อมูลผู�สมัครทางอินเตอร#เน็ต 
2.3.4. การติดตามการรับสมัครนักศึกษาต-างชาติ 

2.4. รายงาน/ค�นหาในส-วน  
2.4.1. รายช่ือผู�สมัคร 
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2.4.2. ประวัตผิู�สมัคร 
2.4.3. รายช่ือผู�สมัครแบบเกียรตินิยม 
2.4.4. ใบสมัครและหลักฐานการสมคัร 
2.4.5. ค�นหาผู�สมัคร 
2.4.6. รายช่ือผู�สอบผ-าน  
2.4.7. ค�นหาข�อมูลผู�มสีิทธ์ิเข�าศึกษา 

2.5. ดูผู�มสีิทธ์ิใช�งานระบบ 
 

3. บุคลากรมหาวิทยาลัย 
3.1. รายงาน/ค�นหา ในส-วน 

3.1.1. รายช่ือผู�สมัคร 
3.1.2. ค�นหาผู�สมัคร 
3.1.3. รายช่ือผู�สอบผ-าน  

3.2. ดูผู�มสีิทธ์ิใช�งานระบบ 
 

ผู�ท่ียังไม-มีรายช่ือหรือไม-สามารถเข�าระบบได� สามารถแจ�งข�อมลูมายัง wimonrat.d@psu.ac.th 


