
 

 

คํานํา 

 คูมือปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา  และการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

(MIS) ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชเปนคูมือ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ในสวนของ งานรบัสมัครนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยฯพระนคร 

โดยคูมือฉบับนี้จะกลาวถึงขั้นตอนการเตรียมขอมูลการรับสมัคร การบันทึกขอมูล และ การประมวลผล

ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ฯ ตลอดจนรายงานที่เก่ียวเนื่องกับกระบวนการในการ

คัดเลือกรับผูเขาศึกษา 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนี้จะมีสวนชวยใหผูใชงานที่มีสวนเก่ียวของในการใชโปรแกรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สามารถใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ตอไป 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

งานรับสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

 

 

สารบัญ 

      หนา 

ข้ันตอนการรับสมคัรนักศึกษา 

  การปฏิบัตงิานรับสมัครนกัศึกษา      1 

ระบบและกลไกงานรับสมคัรนักศกึษา      3 

เตรียมขอมูลเบื้องตน        5 

บันทึกอตัราคาสมคัรสอบเขา       5 

บันทึกการออกรหัสผูสมัคร       5 

บันทึกสาขาวิชาท่ีเปดรับ       5 

เปดรับสมคัรทาง internet       5 

บันทึกขอมูลผูสมัคร        5 

     ประมวลผลผูผานการคัดเลือกเพ่ือรายงานตัว  

  เตรียมขอมูลกอนการประมวลผล      8 

  บันทึกคาคะแนนการสอบ       9 

  นําขอมูลเขาสูระบบการประมวลผล      10 

  การประมวลผล/การคดัเลือก       11 

 

 

 

 

 



 งานรับสมัครนักศึกษา 
    1.แผนรับนักศึกษา 

2.ประกาศรับสมัครและประชาสมัพันธ 

3.คัดเลือกนักศึกษา 

4.รายงานตัวนักศึกษา 

คูมือรับสมัครระดับปริญญาตร ี

แผนรับนักศึกษา 

 1.สํารวจแผนรบั 

 2.ทําบันทึกขอความสํารวจแผนรบัของแตละสาชาวิชา/สังเขปหลักสูตรและคุณสมบัติเฉพาะของ

ผูสมัคร แตสาขาไปยังคณะโดยใช ระบบ e-document    

 3.คณะสงขอมลูกลับกลุมงานรบัสมัคร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 4.กลุมงานรบัสมัครนักศึกษา จัดทํารูปเลมเพือ่เขาประชุมดังน้ี 

  กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

  กรรมการอํานวยการจัดการศึกษาสภาวิชาการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 5.ผานการรับรองหรือชอบจากสภามหาวิทยาลัย จัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษา 

ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ 

1.จัดทําคําสัง่/ประกาศ กําหนดการรบัสมัคร/ปฏิทินการรับนักศึกษา 

 กําหนดปฏิทินการรบัสมัครโดยอางองิจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.) 

2.รับสมัครบุคคลเขาศึกษาผาน web site ออนไลน 

3.นําแผนรบัที่ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 

ประชาสมัพันธ กําหนดการรบับุคคลเขาศึกษา โดยกําหนดกจิกรรม/วันเวลาตามความเหมาะสม 

  3.1 แผนพับ สําหรับประชาสัมพันธ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2.web-site ของมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th 

4.ออกประชาสมัพันธ ภาคสนาม (load show) เพื่อแนะแนว สาขาวิชา ที่เปดรบั 

คัดเลือกนักศกึษา 

สอบสัมภาษณ/สอบขอเขียน 

 1.จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการสอบสมัภาษณ/ผูคุมสอบสัมภาษณ-สอบขอเขียน 

 2.จัดทําแบบฟอรมการสอบสัมภาษณ-ขอเขียน ใหกรรมการสอบสัมภาษณ 

 2.บันทึกขอมูลการสอบสัมภาษณ-สอบขอเขียน 

 3.ประมวลผลคะแนนสอบสัมภาษณ-ขอเขียน 

 4.คณะกรรมของแตละคณะ คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ตามเกณฑทีก่ําหนด 

 5.งานรับสมัครประมวลผลนักศึกษาสอบผานการคัดเลือก 

6.ประกาศผลผูมสีิทธ์ิรายงานตัวเปนนักศึกษา



รายงานตัวนักศึกษา 

 1.จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการรายงานตัวนักศึกษา  

 1.ประมวลผลนักศึกษาผานการคัดเลอืกเขาระบบรายงานตัว 

 2.กําหนดรหัสนักศึกษาตามสาขาวิชา/คาธรรมเนียมแรกเขา/คาธรรมเนียมคาเทอม 

3.จัดทําขอมลูใหนักศึกษาบันทึกขอมูลประวัติสวนตัวผาน web-site ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4.กําหนดใบแจงหน้ีชําระเงินคาแรกเขา/คาลงทะเบียนเรียน ผานธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

5.ประมวลผลนักศึกษาชําระเงินคาแรกเขา/คาลงทะเบียนเรยีน  

6.ถายรูปทําบัตรนักศึกษาทีม่หาวิทยาลัย 

7.มหาวิทยาลัยออกใบรายงานตัว/สง/ตรวจ/เกบ็ หลักฐาน 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในการรับสมัครนักศึกษาใหมแลว สรปุขอมลและรายงานผลการรับ

นักศึกษาใหม ใหมหาวิทยาลัยรับทราบตอไป 



ระบบและกลไกงานรับสมัครนักศึกษา ดวยวิธีจัดสรรโควตา 

เริ่ม

สํานักฯทําบันทึกขอแผนรับนักศึกษา
ใหมจาก คณะ / วิทยาลัย

จัดทําแผนการรับนักศึกษาใหม

เสนอมหาวิทยาลัยฯอนุมัติ

จัดทําเอกสารประชาสมัพันธการรับสมัครนักศึกษา

ใหม และสงเอกสารไปยังโรงเรียนเครือขาย

บันทึกขอมูลผูสมัคร (ผูใชงานระบบ)/ครูแนะ
แนวบันทึกผานระบบอนไลน

สํานักฯ จัดทําคําส่ัง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบขอเขียน / สัมภาษณ

สอบขอเขียน / สัมภาษณ

ประกาศรายชื่อผูสอบผาน

สํานักฯ จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ รับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม

สรุปขอมูลและรายงานผล เสนอตอ
มหาวิทยาลัยฯ

ส้ินสุด



 

 

ระบบและกลไกงานรับสมัครนักศึกษา ดวยวิธีคัดเลือก (รับตรง) 

เริ่ม

สํานักฯทําบันทึกขอแผนรับ
นักศึกษาใหมจาก คณะ / วิทยาลัย

จัดทําแผนการรับนักศึกษาใหม

เสนอมหาวิทยาลัยฯอนุมัติ

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษาใหม

รับสมัครนักศึกษา (ผานระบบ
เครือขาย) www.pnru.ac.th

สํานักฯ จัดทําคําส่ัง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบขอเขียน / สัมภาษณ

สอบขอเขียน / สัมภาษณ

ประกาศรายชื่อผูสอบผาน

สํานักฯ จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม

สรุปขอมูลและรายงานผล เสนอตอ
มหาวิทยาลัยฯ

สิ้นสุด

 



  
   

งานรับสมัคร 

คูมือรบัสมัคร (ปฏบิตัิงานการคัดเลือกรบัผูเขาศึกษา) 

1. ข้ันตอนการรับสมคัรนักศึกษา 

1.1 เตรียมขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลเบื้อง-งานรับสมคัร 2G110 เพื่อเพิ่มประเภทการรับ

สมัครนักศึกษา ใสรายละเอียดใหครบ (โดยเฉพาะ ประเภท กลุมตามลูกศร ตองระบุ

เพื่อสะดวกในการประมวลผลขอมูล)  

 
1.2 บันทึกอัตราคาสมัครสอบเขา งานรับสมัคร /GA1_งานเตรียมขอมูลการรับสมัคร/

งานรับสมคัร-GA160  

 

ตองระบกุลุม เพื่อเช่ือมโยง 

สถานะ การชําระเงินที่ 

GA2B0 



  
   

1.3 บันทึก การออกรหัสประจําตัวผูสมัคร หรือ รายละเอียดที่เราตองการเก็บขอมูลของ

ผูเขาสมัคร อาทิ เกรดเฉลี่ย ฯลฯ งานรับสมคัร /GA1_งานเตรียมขอมูลการรับ

สมัคร/GA14B_บนัทึกแฟมควบคุมรับสมัครแสดงรายละเอียด 

 
1.4 บันทึก สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร ตามประเภทการรับสมัคร งานรับสมัคร /GA1_

งานเตรียมขอมูลการรับสมัคร/GA150_บนัทึกโปรแกรมท่ีเปดรับสมัคร (มี

เงื่อนไขพิเศษ) 

 

 

 



  
   

 
1.5 เปดการรับสมัครทาง Internet งานรับสมคัร /GA1_งานเตรียมขอมูลการรับ

สมัคร/GA140_บันทึกแฟมควบคุมรับสมัคร 

 

 
 

1.6  บันทึกขอมูลผูสมัคร งานรับสมัคร / GA2_งานรับสมัคร-ประจําวัน/ GA210_รับ

สมัคร 

 

 

 

ตองระบปุระเภท

การทดสอบ 

เปดรบัสมัคร

หนาเวบ็คลิก๊ 



  
   

2. ประมวลผลผูผานการคัดเลือกเพ่ือรายงานตัว 

2.1 ข้ันตอนเตรียมขอมูลกอนการประมวลผูผานการคดัเลือกเพ่ือรายงานตัว 

ขอควรระวัง กอนการประมวลผลการคัดเลือกนักศึกษา ทั้งสองกลุม สิ่งที่  

ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติคือ การสรางตารางรหัสประจําตัวนักศึกษา กอนทุกครั้ง ที่ เมนู งานรับสมคัร - 

GA7_งานเตรียมการข้ึนทะเบียน – GA710_บนัทึกการสรางรหัสนักศึกษา  

 

 

. 

 

 

 

 

 



  
   

 บันทึกคาคะแนนการสอบสัมภาษณ  

คาคะแนนในการสอบสัมภาษณ แตละครั้งอาจถูกกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับ

มาตรฐานในการคัดเลือก ซ่ึงอาจแตกตางไปในแตละป ผูใชงานระบบ ตองดําเนินการบันทึกคาคะแนน

กอนดําเนินการบันทึกคะแนนสอบเพื่อใหไดคาคะแนนผลลัพธที่ถูกตอง 

 

 

  



  
   

นําขอมูลจากระบบสมคัรเพ่ือเขาสูระบบการประมวลผลผูสอบผาน 

ผูใชงานระบบตองนําเขาขอมูลผูสมัครจากเมน ู งานรับสมัคร GA3_งานรับสมัคร-โควตาสัมภาษณ/ 

GA3K0_สรางขอมูลผูสมัคร(รับตรง)เพ่ือบันทึกคะแนน 

 

ผูใชงานระบบใสคาพารามิเตอร 

 

 

 



  
   

2.2 การประมวลผล/การคัดเลือก  

แบงการประมวลผลการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ได 2 ประเภท คือ 

 กลุมที่ไมตองเขารับการทดสอบ ตัวอยาง นักศึกษาภาคกศ.พบ. 

 กลุมที่ตองเขารับการทดสอบ ขอเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ เชน ประเภท การ

คัดเลือกโควตา /รับตรง เปนตน 

2.2.1 ประมวลผลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษากลุมท่ีไมตองเขารับการทดสอบ 

 การประมวลผลในกลุมที่ไมตองเขารับการทดสอบสัมภาษณ ผูใชงานระบบ ปฏิบัติดังนี้ เมนู 

งานรับสมคัร – GAM_ประมวลผลผูสอบผาน (ใหม) – GAM106_บันทึกผูสอบผาน(ตรง) ใสคา 

พารามิเตอร ตามชองวาง แลวคล๊ิก ตกลง 

 

 

 

 



  
   

 
2.2.2 การประมวลผลกลุมท่ีตองเขารับการทดสอบ ขอเขียน ปฏิบตัิ สัมภาษณ 

เชน ประเภท การคัดเลือกโควตา /รับตรง เปนตน 

ข้ันตอนการบนัทึกคะแนนขอเขียน  

 กระบวนการในการจัดการการสอบขอเขียนของมหาวิทยาลัยฯ จัดสอบผานระบบคอมพิวเตอร 

ซ่ึง หนวยงาน ITDS จะดําเนินการในการสง file คะแนน ในรูปแบบ *.Xls ผูใชระบบ ตองทําการแปลง

ไฟล *.Xls ใหอยูในรูปแบบ *.csv เพื่อนําเขาขอมูลในเมนู Utilit/Import/UG232_นําเขาคะแนนสอบ

ทฤษฎี 

 

 
     

โดยรูปแบบ Field ในการนําเขามีดังนี้ ปการศึกษา/เทอม/รหัสผูสมัคร/ช่ือสกุล/คะแนน แลวตัง้ชื่อ 

file.csv  

 



  
   

 

ผูใชงานระบบ จัดรูปแบบไฟลตาม field ขอมูลที่ระบุ คลิ๊ก เลือก ตามเมนูขางตน จะปรากฏหนาจอ 

 

ผูใชระบบ ใสขอมูลปการศึกษา และ เทอม ที่จะประมวลผล แลว คลิ๊ก   หรือ กด F5 เพื่อเลือก

ไฟลจากไดรฟที่เก็บขอมูล เม่ือไดไฟลที่ตองการ คลิ๊ก   ตามดวย ปุม  

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง หากขอมูลถูกตอง คลิ๊ก  

 

 

 

 



  
   

 รายงานคะแนนขอเขียน 

 

ประมวลผลคะแนนผูสอบผานขอเขียน 

เม่ือผูใชระบบพิมพรายงานคะแนนขอเขียนเพื่อนําเสนอ คณบดีคณะ/วิทยาลัย เพื่อคัดเลือกผูสอบผาน

เขาสูกระบวนการในการสัมภาษณเรียบรอยแลว ผูใชงานระบบ ตองประมวลผลผูผานการคัดเลือกตาม

คะแนน และเปนหนึ่งในขั้นตอนของการเตรียมขอมูลเพื่อใชในการกรอกคะแนนสัมภาษณ งานรับ

สมัคร/GAM_ประมวลสอบผาน(ใหม) / GAM_ 107ประมวลผลทฤษฎี ดังภาพตัวอยาง 

 

เม่ือคลิ๊กเมน ูใหผูใชงานระบบ ใสรายละเอียดดังตัวอยาง แลวคลิ๊ก   



  
   

 
จะไดรายงานรายชื่อผูสอบผานในเมนู RG_งานรับสมัคร/RGE_รายงานผลการคดัเลือก/[RGEN2] 

รายงานผลการสอบทฤษฏี  

 



  
   

 ผูใชงานใสคาพารามิเตอร 

 

(ตัวอยางรายงาน) 

 
ผูใชงานระบบ export file เพื่อนํารายชื่อผูสอบผานขอเขียน เพื่อจัดหองสอบสัมภาษณ และแบบฟอรม

ในการสัมภาษณ ตอไป 



  
   

 การบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ 

เม่ือสิ้นสุดกระบวนการในการสอบสัมภาษณ จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ กองอํานวยการกลางจะ

รวบรวมคะแนนสอบสัมภาษณ ใหผูใชงานระบบ เพื่อทําการบันทึกคะแนนสอบ ผูใชงานระบบ เริ่มการ

บันทึกคะแนนสอบสัมภาษณที่ เมนู งานรับสมัคร / GAM_ประมวลผลสอบผาน(ใหม) / GAM102_

บันทึกคะแนนสอบ ปฏิบตั ิ

 
 

 



  
   

 

รายงานคะแนนสอบขอเขียน 

1. รายงานสําหรับตรวจทานคะแนนสอบขอเขียน เมนู รายงาน / RG_งานรับสมัคร 

/RGE_รายงานผลการคัดเลือก / [GREM0] รายงานคะแนนสอบตามเลขท่ี

ผูสมัคร(ผานขอเขียน)  

 

 

 

(ตัวอยางรายงาน) 



  
   

 

 

2. รายงานคะแนนสอบขอเขียนเรียงตามลําดับคะแนน เพือ่ให คณบดีคณะ/วิทยาลัย 

คัดเลือกผูสอบผาน ขอเขียน เมนู รายงาน / RG_งานรับสมัคร /RGE_รายงานผล

การคัดเลือก / [GREM2] รายงานคะแนนสอบตามเลขท่ีผูสมัคร(ผานขอเขียน)

ตามคะแนน 

 
 

 

(ตัวอยางรายงาน) 



  
   

 
 

 

 

ประมวลผลผูสอบผาน 

  เม่ือคณบดีคณะ/วิทยาลัย คัดเลือกผูสอบผานตามลําดับคะแนนผูสอบสัมภาษณ กลับมา

ยังผูใชงานระบบ ขั้นตอนการประมวลผลผูสอบผานเพื่อประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา เริ่ม

จาก 

1. การบันทึกผูสอบผาน เมนู งานรับสมคัร / GAM_ประมวลผลสอบผาน(ใหม) / 

GAM103_บันทึกผูสอบผาน 

 



  
   

ใสคา พารามิเตอร และ คาคะแนนที่คณบดีคณะ/วทิยาลัย ใชเปนเกณฑในการสอบผาน 

 
2. รายงานที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อผูสอบผานตามลําดับคะแนน เมนู รายงาน / 

GR_งานรับสมัคร / RGB_รายงานกอนประมวลผลสอบ / RGBA3 รายช่ือผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา (ตามลําดับคะแนน) 

 

 

 

 

(ตัวอยางรายงาน) 

 



  
   

 
3. รายงานรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา เมนู รายงาน / RG_งานรับสมัคร /RGB_รายงาน

กนอประมวลผลสอบ / [RGBA1] รายงานรายช่ือผูสอบผาน 

 
(ตัวอยางรายงาน) 



  
   

 
  

 

  


