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เร่ิมตน้ใชง้าน                                                                                                                                   สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

เร่ิมต้นใช้งาน 
 

เร่ิมตน้ใชง้านโดยเขา้ไปท่ี http://app.surat.psu.ac.th/applicant โดยจะปรากฏหนา้จอใหใ้ส่ 
login และ password โดยใช ้login และ password ท่ีใชใ้นระบบ Intranet  ดงัรูป 1 
 

 
รูปที่ 1 หน้าจอหลกั 

 
 เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ระบบจะแสดงรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1. หนา้หลกั โดยหนา้หลกัจะแสดงขอ้มูลโครงการท่ีกาํลงัเปิดรับสมคัร 
2. ขอ้มูลโครงการสมคัร 
3. ขอ้มูลกาํหนดการโครงการ 
4. ขอ้มูลโรงเรียน 
5. รายงาน 

5.1 ขอ้มูลผูส้มคัร 
5.2 ส่งออกเป็น excel 

- ขอ้มูลผูส้มคัร Bill Payment 
6. ออกจากระบบ 
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ขอ้มูลโครงการสมคัร                                                                                                                      สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

ข้อมูลโครงการสมัคร 
 แสดงรายละเอียดโครงการท่ีรับสมคัร ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 ข้อมูลโครงการสมคัร 

 
 จากรูปท่ี 2 สามารถเพ่ิมขอ้มูล, แกไ้ขขอ้มูลและลบขอ้มูล 

1.1 การเพิ่มขอ้มูล สามารถเพ่ิมขอ้มูลโดยคลิกท่ี  เพิ่มขอ้มูล โดยระบบจะใหใ้ส่ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
- ช่ือโครงการสมคัร 
- รายละเอียดโครงการสมคัร 
ดงัรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 เพิม่ข้อมูลโครงการสมคัร 

 

1.2 การแกไ้ขขอ้มูล สามารถแกไ้ขขอ้มูลโดยคลิกท่ีรูป  ซ่ึงสามารถแกไ้ขขอ้มูลได้
ดงัต่อไปน้ี 
- ช่ือโครงการ 
- รายละเอียดโครงการ 
ดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 แก้ไขข้อมูลโครงการสมัคร 

 

1.3 การลบขอ้มูล ทาํไดโ้ดยคลิกท่ีรูป  จะปรากฏดงัรูปท่ี 5 โดยระบบจะสอบถามอีก
คร้ัง “คุณตอ้งการลบรายการน้ี?” ถา้ตอ้งการลบขอ้มูลใหเ้ลือก OK แต่ถา้ไม่ตอ้งการลบ
ขอ้มูลใหเ้ลือก Cancel 
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รูปที่ 5 ลบข้อมูลโครงการรับสมัคร 
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ข้อมูลกาํหนดการโครงการ 
 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัค่าสมคัร, กาํหนดวนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการรับสมคัร และ
กาํหนดวนัท่ีเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการจ่ายเงินค่าสมคัร ดงัรูปท่ี 6 

 
รูปที่ 6 ข้อมูลกาํหนดการโครงการ 

 
จากรูปท่ี 6 สามารถเพ่ิมขอ้มูล, แกไ้ขขอ้มูลและลบขอ้มูล 

1.1 การเพิ่มขอ้มูล สามารถเพ่ิมขอ้มูลโดยคลิกท่ี  เพิ่มขอ้มูล โดยระบบจะใหใ้ส่ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
- ช่ือโครงการ  
- รอบของโครงการ 
- วนัท่ีเร่ิมรับสมคัร 
- วนัท่ีส้ินสุดรับสมคัร 
- จาํนวนเงินค่าสมคัร 
- วนัท่ีเร่ิมจ่ายเงินค่าสมคัร 
- วนัท่ีส้ินสุดจ่ายเงินค่าสมคัร 
ดงัรูปท่ี 7 
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รูปที่ 7 เพิม่ข้อมูลกาํหนดการโครงการ 

 

1.2 การแกไ้ขขอ้มูล สามารถแกไ้ขขอ้มูลโดยคลิกท่ีรูป  ซ่ึงสามารถแกไ้ขขอ้มูลได้
ดงัต่อไปน้ี 
- ช่ือโครงการ  
- รอบของโครงการ 
- วนัท่ีเร่ิมรับสมคัร 
- วนัท่ีส้ินสุดรับสมคัร 
- จาํนวนเงินค่าสมคัร 
- วนัท่ีเร่ิมจ่ายเงินค่าสมคัร 
- วนัท่ีส้ินสุดจ่ายเงินค่าสมคัร 
ดงัรูปท่ี 8 
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รูปที่ 8 แก้ไขข้อมูลกาํหนดการโครงการ 

 

1.3 การลบขอ้มูล ทาํไดโ้ดยคลิกท่ีรูป  จะปรากฏดงัรูปท่ี 9 โดยระบบจะสอบถามอีก
คร้ัง “คุณตอ้งการลบรายการน้ี?” ถา้ตอ้งการลบขอ้มูลใหเ้ลือก OK แต่ถา้ไม่ตอ้งการลบ
ขอ้มูลใหเ้ลือก Cancel 
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รูปที่ 9 ลบข้อมูลกาํหนดการโครงการ 
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ขอ้มูลโรงเรียน                                                                                                                                สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

ข้อมูลโรงเรียน 
 แสดงรายช่ือโรงเรียนโดยระบบจะแยกการแสดงรายช่ือโรงเรียนตามจงัหวดั ดงัรูปท่ี 10 

 
รูปที่ 10 ข้อมูลโรงเรียน 
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รายงาน                                                                                                                                            สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

รายงานข้อมูลผู้สมัคร 
 แสดงรายช่ือผูส้มคัรตามโครงการท่ีเปิดรับ ดงัรูปท่ี 11 

 
รูปที่ 11 รายงานข้อมูลผู้สมคัร 
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รายงาน                                                                                                                                           สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

รายงานข้อมูลส่งออกเป็น excel 
 รายงานขอ้มูลผูส้มคัรส่งออกเป็น excel โดยระบบจะส่งออกเป็นไฟล ์excel เพื่อสามารถนาํ
ไฟล ์excel ท่ีไดไ้ปใชก้บัระบบ Bill Payment ดงัรูปท่ี 12 

 
รูปที่ 12 รายงานข้อมูลผู้สมคัรส่งออกเป็นไฟล์ excel 

 
 จากรูปท่ี 12 ระบบจะแสดงรายการโครงการท่ีรับสมคัร พร้อมทั้งแจง้วนัท่ีเปิด-ปิดรับ
สมคัรและวนัท่ีเปิด-ปิดวนัท่ีจ่ายเงิน 
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