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คู่มือใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียม
นักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สอวน.) 

 
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ศูนย์ สอวน. คณะ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรม เพ่ือเตรียม
นักเรียนไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 ประจ าปี พ.ศ. 
2558 จ านวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ 

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับหน้าที่ในการจัดการรับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือก เป็น
ระยะเวลา 5 ปี คือระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562 จะมีนักเรียนที่สมัครเข้ามาในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก (ในปี 2558 
ซึ่งได้มีการสอบผ่านไปแล้วนั้น มีนักเรียนสมัครสอบทั้งสิ้น 5,158 คน) จ าเป็นต้องมีระบบจัดการการรับสมัครที่ท า
ให้ประหยัดก าลังคน ประหยัดเวลา และมีความ สะดวกต่อการจัดการ จึงได้พัฒนาระบบรับสมัครสอบโครงการ
โ อ ลิ ม ปิ ก ค วิ ช า ก า ร  ( ส อ ว น . )  นี้ ขึ้ น ม า  โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ โ ด ย ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ที่  URL 
http://www.posn.sci.tsu.ac.th/ ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 หน้าหลัก 
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1. การลงทะเบียนสมัครสอบ 

การสมัครสอบให้คลิกที่เมนู ลงทะเบียนสมัครสอบ (ด้านซ้ายมือ) จากนั้นให้กรอกหรือเลือกข้อมูล โดยให้
กรอกข้อมูลจากในแบบฟอร์มจากบนลงล่าง และกรอกหรือเลือกข้อมูลในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย *  ให้ครบทุกช่อง 
ในแบบฟอร์ม ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 แบบฟอร์มการลงทะเบียนสมัครสอบ 
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 การกรอกแบบฟอร์มในหัวข้อที่ 3 การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ อันดับที่ 1 2 3 นั้น ระบบจะ
ตรวจสอบข้อมูลระดับชั้นที่ได้กรอกมาแล้ว ว่าในแต่ละระดับชั้นสามารถสมัครสอบในสาขาวิชาใดได้บ้าง เช่น ถ้า
เป็นนักเรียนชั้น ม.2 สาขาวิชาที่สามารถสมัครสอบได้คือ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ ม.ต้น เท่านั้นซึ่งจะมี
เงื่อนไขดังนี้ 

1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1–5  
2) สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3–5  
3) สาขาวิชาชีววิทยา เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6  
4) สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีอายุไม่เกิน 19 

ปีบริบูรณ์ในปีที่จัดการแข่งขัน  
5) สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ต้องอายุไม่เกิน 15 ปี 

ในวันที่ 1 มกราคมแต่ไม่น้อยกว่า 14 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่มีการแข่งขัน  
6) สาขาวิชา อบรมที่ ศูนย์โรงเรียนขยายผล ทุกสาขาวิชา ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 – 5 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ ส่งใบสมัครสอบ ระบบก็จะแจ้งว่า การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดัง

รูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 
2. การตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล 

เมื่อนักเรียนลงทะเบียนสมัครสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอีกครั้ง โดยคลิกไปที่เมนู
ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร แล้วกรอกเลขประจ าตัวประชาชน และวันเดือนปี เกิด ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 กรอกข้อมูลเพ่ือเข้าไปตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ 

 จากนั้นคลิกที่ ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล ก็จะเห็นข้อมูลการสมัครที่ได้สมัครไปแล้ว หากพบว่าข้อมูลใดไม่
ถูกต้องก็สามารถแก้ไขได้ โดยคลิกที่ แก้ไขข้อมูลสมัครสอบ ก็จะกลับไปฟอร์มแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนสมัครสอบ 
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ซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มเหมือนกับการลงทะเบียนสมัครสอบ ดังรูปที่ 2  การแก้ไขข้อมูลนั้น จะแก้ไขได้จนกว่าจะมีการ
ช าระเงินแล้ว (สถานะ การช าระเงินเป็น ช าระเงินแล้ว) ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบ 

3. การพิมพ์ใบช าระเงิน 

นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบ
ช าระเงิน เพ่ือไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยคิดค่าสมัครสอบสาขาวิชาละ 100 บาท โดยเข้าไป
พิมพ์ใบช าระเงินได้ที่เมนู พิมพ์ใบช าระเงิน แล้วกรอกเลขประจ าตัวประชาชน คลิกค้นหา แล้วคลิกที่ ใบช าระเงิน 
ดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 ตามล าดับ 

 
รูปที่ 6 กรอกเลขประจ าตัวประชาชนเพ่ือพิมพ์ใบช าระเงิน 

 
รูปที่ 7 ผลการค้นหา 
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รูปที่ 8 พิมพ์ใบช าระเงิน 

 จะได้ใบช าระเงิน ดังรูปที่ 8 สั่งพิมพ์ได้โดยการเลื่อนเมาส์ลงมาทางด้านขวาล่าง ของหน้าจอ จะปรากฏ
แถบสั่งพิมพ์เป็นรูปเครื่องพิมพ์ คลิกท่ีรูปเครื่องพิมพ์เพ่ือสั่งพิมพ์ ก็จะได้เอกสารที่น าไปช าระเงินที่ธนาคารไทย
พาณิชย์ 
4. การพิมพ์ใบเลขที่นั่งสอบ 

หลังจากหมดเขตการช าระเงิน นักเรียนที่สมัครสอบช าระเงินเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการ
จัดห้องสอบผ่านระบบ แล้วผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบเลขที่นั่งสอบได้ ในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถคลิกที่
เมนู พิมพ์ใบเลขที่นั่งสอบ และกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน แล้วคลิกค้นหา เมื่อแสดงรายชื่อของนักเรียน ก็
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สามารถคลิกที่ ใบเลขที่นั่งสอบ ดังรูปที่ 9 และสั่งพิมพ์ได้โดยเลื่อนเมาส์ไปทางด้านขวาล่าง ก็จะปรากฏแถบ
เครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่เครื่องพิมพ์เพ่ือสั่งพิมพ์ ดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 9 ค้นหารายชื่อเพ่ือพิมพ์ใบเลขที่นั่งสอบ 

 
รูปที่ 10 ใบเลขที่นั่งสอบ 

 
5. ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่จะเป็นคนเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ รวมทั้งด าเนินการเปลี่ยนสถานะ การช าระเงินของผู้สมัครสอบ ที่
ช าระเงินเข้ามาในแต่ละวัน และท าการจัดที่นั่งสอบผ่านระบบ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ระบบโดยคลิกที่เมนู ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ จากนั้นกรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ก าหนดให้โดยผู้ดูแลระบบ แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 11 
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รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 12 หน้าหลักของเจ้าหน้าที่ 

 
 ก็จะเข้าสู่หน้าหลักของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูต่างๆ ทางด้านซ้ายมือ และแสดงสรุปข้อมูลการ
รับสมัคร โดยแยกเป็นสาขาวิชาที่สอบ และศูนย์สอบ ดังรูปที่ 12 ส่วนเมนูต่างๆ จะอธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้ 

5.1 รายชื่อผู้สมัครสอบ 
 เจ้าหน้าที่สามารถดูรายชื่อผู้สมัครสอบ และคลิกดูข้อมูล การสมัครสอบของนักเรียนในแต่ละศูนย์สอบได้ 

ดังรูปที่ 13 และ รูปที่ 14 ตามล าดับ 
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รูปที่ 13 รายชื่อผู้สมัครสอบ 

 
รูปที่ 14 ข้อมูลผู้สมัครสอบ 

5.2 การช าระเงิน 
 เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนสถานะ การช าระเงินของผู้สมัครได้ โดยเมื่อได้รับรายการ การช าระเงินจาก

ธนาคาร เจ้าหน้าที่สามารถป้อนเลขประจ าตัวสอบ หรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร เพ่ือเปลี่ยนสถานะ การ
ช าระเงิน แล้วคลิกค้นหา ดังรูปที่ 15 และตรวจสอบการช าระเงินจากรายการที่ธนาคารส่งมา ตรวจสอบยอดที่ช าระ
เข้ามา และยอดที่ต้องช าระให้ตรงกัน แล้วเปลี่ยนสถานะ การช าระเงินเป็น ช าระแล้ว เลือกวันที่ ที่ช าระเงิน แล้ว
คลิก ปรับปรุงข้อมูล ดังรูปที่ 16 
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รูปที่ 15 ป้อนเลขประจ าตัวสอบหรือเลขประจ าตัวประชาชน 

 
รูปที่ 16 ปรับปรุงข้อมูลการช าระเงิน 

 
 

5.3 สรุปยอดการช าระเงินรายวัน 
 สรุปยอดการช าระเงินรายวัน เป็นการแสดงรายชื่อนักเรียนที่ช าระเงินในแต่ละวัน โดยสามารถเลือกวันที่ 

ที่ต้องการดู แล้วคลิกตกลง ก็จะได้รายชื่อนักเรียนที่ช าระเงิน และยอดรวมการช าระเงินในแต่ละวัน ดังรูปที่ 17 
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รูปที่ 17 สรุปยอดการช าระเงิน 

5.4 จัดที่นั่งสอบ 
 ในส่วนนี้จะสงวนเอาไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น การจัดห้องสอบจะจัดทีละศูนย์สอบ ใน

เงื่อนไขที่ว่า จัดห้องละ 30 – 35 คน ต่อห้อง 

 
รูปที่ 18 การจัดห้องสอบ 

5.5 สรุปจ านวนที่นั่งสอบ 
 เมื่อจัดห้องสอบเสร็จแล้ว ก็สามารถมาดูสรุปจ านวนที่นั่งในแต่ละห้องสอบ แยกตามศูนย์สอบได้ ดังรูปที่ 
19 



11 
 

 
รูปที่ 19 สรุปจ านวนที่นั่งสอบ 

6. ส าหรับโรงเรียน 

โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบ จะสามารถเข้าสู่ระบบว่ามีนักเรียนคนใดสมัครบ้าง ค่าสมัครแต่ละคน คน
ละเท่าไหร่ เพ่ือความสะดวกหากครูจะรวบรวมเงินไปช าระธนาคาร โดยครูจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านที่แจ้งไว้ที่เว็บไซต์ ดังรูปที่ 20 ครูก็จะเห็นข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ดังรูปที่ 21 

 
รูปที่ 20 การเข้าสู่ระบบส าหรับโรงเรียน 
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รูปที่ 21 รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบในแต่ละโรงเรียน 

7. ส าหรับศูนย์สอบ 

ส าหรับศูนย์สอบ สามารถตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่สอบในแต่ละสาขาวิชา ในแต่ละศูนย์สอบ ที่เมนูหน้า
หลัก ดังรูปที่ 23 ตรวจสอบจ านวนที่นั่งสอบในแต่ละสาขาวิชา ดังรูปที่ 19 ดาวน์โหลดใบเซ็นชื่อ ผังที่นั่งสอบ ดังรูป
ที่ 24 และดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนในแต่วิชา เป็นไฟล์ Excel เพ่ือน าไปกรอกคะแนน ดังรูปที่ 25 การใช้งานโดย
การคลิกเมนู ส าหรับศูนย์สอบ และกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 22 

 
รูปที่ 22 การเข้าสู่ระบบของศูนย์สอบ 
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รูปที่ 23 สรุปข้อมูลการรับสมัคร 

 
รูปที่ 24 ใบเซ็นชื่อและผังที่นั่งสอบ 
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รูปที่ 25 รายชื่อนักเรียน เป็นไฟล์ Excel 

 


