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1. ภาพรวมระบบ 

เมื่อเปด URL : http://161.200.133.13  จะปรากฎหนาแรกของระบบ ตามรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1  หนาแรก 

  

คําอธิบาย 

1) ปุมเปลีย่นภาษา ใชสําหรับเปลี่ยนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

2) ปุมเขาสูระบบ กรณีท่ียังไมได Login เขาสูระบบ และในกรณีท่ีเขาสูระบบแลว จะแสดงรูปสวนตัว และชื่อ-สกุล 

3) ปุมเมนู Hamburger  กดเพื่อเปดหรือซอนเมนูซาย 

4) เมนูหนาหลัก กดเพ่ือเขาหนาแรกของระบบ 

5) เมนูหลักสูตรท่ีเปด กดเพื่อคนหาและดรูายละเอียดหลักสูตรที่เปดในชวงเวลาปจจุบัน 

6) ปุมติดตอเรา กดเพ่ือแสดงขอมลูตดิตอบัณฑิตวิทยาลัย 

7) แสดงขอมูลรอบที่เปดรับสมัคร ในชวงเวลาปจจุบัน 

8)  ปุมลงทะเบียน  กดเพ่ือเขาสูหนาลงทะเบียน สาํหรับครั้งแรก 

9) ปุมติดตอเรา กดเพ่ือแสดงขอมลูตดิตอบัณฑิตวิทยาลัย 



                                                    
ระบบรับสมัครเขาศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย                                     P a g e  | 4 

 

การใชงานระบบ 

 

1) ระบบรับสมัครเขาศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สามารถใชงานไดดีในทุก Mobile Device และ 

Browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer เวอรช่ัน 10 ข้ึนไป 

2) ผูสมคัรจะสามารถเลือกสมัครไดหลายหลักสตูร แตจะไมสามารถสมคัรหลักสูตรเดมิในภาคการศึกษาและป

การศึกษา เดียวกันได 

3) สถานะการสมัคร ประกอบไปดวย 

- ฉบับราง  

- ยืนยันการสมัครแลว 

- การสมคัรเรียบรอยแลว (ชําระคาธรรมเนยีมและสงเอกสารแลว) 

- พิจารณาสิทธ์ิการเขาสอบแลว  ประกอบดวย มสีิทธิ์สอบ และไมมสีทิธ์ิสอบ 

- พิจารณาสิทธ์ิการเขาศึกษาแลว 

     

2. ขั้นตอนการสมัคร 

การสมคัรผานระบบ มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1) การลงเบียน สําหรบัครั้งแรกเทานัน้ 

2) การเลือกหลักสตูร และ/หรือ แขนงวิชา ที่ตองการสมัคร 

3) การยืนยันการสมคัร 

4) การ Upload เอกสารประกอบการสมัคร 

5) การชําระคาธรรรมเนียม และจัดสงหลักฐานการชําระเงนิ 

 

3. การลงทะเบียน หรือการสรางบัญชีผูใช 

ผูสนใจสมัครเขาศึกษา จะตองลงทะเบียนเพ่ือกําหนดรหสัผูใช และรหัสผาน สําหรับครั้งแรกเพ่ือเขาระบบรับสมัคร โดยมี

ขั้นตอน ตอไปนี ้

1) ไปที่หนาแรกของระบบ จากนั้นกดปุม “ลงทะเบียน” ตามรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 หนาแรก และการเขาสูหนาจอลงทะเบียน 
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2) จะปรากฎหนาจอการเขาสูระบบ จากนั้นใหกดปุม “สรางบัญชผีูใช” ตามรูปที ่3 

 

 
รูปที่ 3 หนาจอการลงทะเบยีน หรอืสรางบัญชีผูใช 

 

3) จะปรากฎหนาจอการลงทะเบียน ตามรูปที่ 4  ใหกรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นกดปุม “Sign Up” 

 
รูปที่ 4 หนาจอการลงทะเบยีน หรอืสรางบัญชีผูใช 
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คําอธิบาย 

1) ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก สําหรับชาวไทย และใหกรอกรหัสพาสปอรต สําหรับชาวตางชาติ 

2) ใหเลือกคํานําหนาชื่อ 

3) ใหกรอกชื่อ เปนภาษาอังกฤษ 

4) ใหนามสกุล เปนภาษาอังกฤษ 

5) ใหกรอก หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

6) ใหกรอกอีเมล ที่ใชงานจริง โดยจะใชงานการเขาสูระบบในครั้งตอไป 

7) ใหกรอกรหัสผาน โดยตองมีความยาวอยางนอย 6 ตัวอักษร 

8) ใหยืนยันรหสัผาน 

 

4. การเขาสูระบบ 

ที่หนาแรกของระบบ ใหกดปุม “เขาสูระบบ” จากนั้นจะปรากฏหนาจอ ตามรูปที่ 5  ใหกรอกรหสัผูใช เปนอีเมล ที่ได

ลงทะเบียนไว และรหัสผานที่ไดลงทะเบียนไว   และทําการตรวจสอบ CAPTCHA จากนั้นกดปุม “Login” 

 

รูปที่ 5  หนาจอการเขาสูระบบ 

 

คําอธิบาย 

1) อีเมล  ใหกรอกอีเมล ที่ไดลงทะเบียนไว 

2) รหัสผาน  ใหกรอกรหัสผาน ที่ไดลงเบียนไว กรณลืีมรหัสผานให ขอรหัสผาน โดยกดปุม “คลิกที่นี่” 

3) CAPTCHA  ใหคลิก และดําเนินการตามขั้นตอน เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัย 

4) ปุม “Login”   ใหกดปุม เพ่ือเขาสูระบบ 
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5. การสมัคร 

5.1. เขาสูระบบ  

ผูสมคัรตองลงทะเบียนครั้งแรก และทําการเขาสูระบบกอน จึงจะสามารถสมัครหลักสูตรใด ๆ ได โดยเมื่อเขาสูระบบ

เรียบรอยแลว จะปรากฎหนาแรก ตามรูปที่ 6 

      

 

รูปที่ 6 หนาแรกกรณเีขาสูระบบเรียบรอยแลว 

 

คําอธิบาย 

1) สําหรับเปลีย่นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

2) จํานวนงานที่ตองดําเนินการ ใหกดเพื่อดูรายละเอียด 

3) รูปภาพ และช่ือผูสมัคร ใหกดเพ่ือเขาสู เมนูปรับปรุงขอมลูสวนตัว หรือ ออกจากระบบ 

4) ปุมหรือเมนูเพ่ือเริม่ตนสมัครเขาศกึษา 

5) ปุมหรือเมนู เพ่ือดูขอมูลหลักสูตรท่ีเคยสมคัรไวแลว และติดตามสถานะของแตละหลักสตูร 
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5.2. การเลือกหลักสูตร 

5.2.1 ทีห่นาแรก ใหกดเมนูซาย “คนหา & สมัคร” หรือกดปุม “สมัคร” หรือกดปุม “สมัครเขาศึกษา” ที่แสดงใน

หนาจอ  

5.2.2 จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดงขั้นตอนการสมัคร  ใหอานขั้นตอนใหเขาใจ และกดปุม “ถัดไป” เพื่ออาน

ขั้นตอนถัดไป จนครบทุกหนา จากนั้นกดปุม “สมัคร” ที่หนาจอแสดงข้ันตอนสุดทาย ตามรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7  หนาจอแสดงข้ันตอนการสมัคร 

 

5.2.3 หลังจากกดปุม “สมัคร”  จะปรากฎหนาจอ แสดงหลักสตูรที่เปดรบัสมัคร ตามรูปที่ 8  ใหคนหาหลกัสูตรท่ี

ตองการ จากนั้นเลือก หลักสตูรทีส่มัครหรือดรูายละเอียด โดยกดปุม “ดูรายละเอียด/สมัคร”  

 

รูปที่ 8 หนาจอแสดงการคนหาและแสดงหลักสตูรที่เปดรับสมัคร 

คําอธิบาย 

1) ฟลดใหกรอกคําคนหา โดยใหกรอก คณะ รหสัหลักสูตร ประเภทหลกัสูตร หรือชื่อหลักสตูร 

2) ปุม “คนหาขั้นสูง” กดเพ่ือคนหาแบบละเอียด 

3) ปุม “คนหา” กดเพ่ือเริม่ตนการคนหา 
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4) ปุม “ดูรายละเอยีด/สมัคร” กดเพ่ือดูรายละเอียด หรือสมัคร 

 

5.2.4 เมื่อกดปุม “ดูรายละเอียด/สมัคร” เรียบรอยแลว จะปรากฎหนาจอแสดงรายละเอียดของหลักสูตร ตามรูปที่ 9  

หากตองการหลักสูตร ใหเลือกรหสัหลักสูตรท่ีตองการสมัคร และ/หรือ เลือกแขนงวิชา 

 

รูปที่ 9 หนาจอแสดงรายละเอียดหลักสตูร และใหเลือกหลักสูตรที่ตองการสมัคร 

คําอธิบาย 

1) คลิกเพ่ือเลือกหลักสูตร ที่ตองการสมัคร 

2) คลิกเพ่ือเลือกแขนงวิชา ที่ตองการสมัคร (กรณีที่เปนหลักสูตรที่มีแขนงวิชา) 

3) ปุม “สมัคร” กดเพ่ือสมัคร  

4) ปุม “ยกเลิก” กดเพื่อกลับไปหนาคนหา 

 

5.2.5 เมื่อเลือกรายวิชาเรยีบรอยแลว ผูสมัครตองทําการยืนยันการสมัคร เพ่ือใหการสมคัรสมบูรณ 
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5.3. การยืนยันการสมัคร 

5.3.1. เมื่อเลือกหลักสตูรเพ่ือสมัครเรยีบรอยแลว ผูสมัครตองทําการยืนยันการสมคัรภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให

ไปที่เมนู “หลักสูตรที่สมคัร” จะปรากฎหนาจอแสดงรายการขอมลูหลักสตูรท่ีสมัครไว ตามรูปที่ 10   ใหกดปุม 

“ยืนยันการสมัคร” 

  

รูปที่ 10 หนาจอแสดงรายการหลกัสูตรทีส่มัคร 

 คําอธิบาย 

1) เมนู “หลักสูตรทีส่มัคร” 

2) ปุม “ยืนยันการสมัคร”  ใหกดเพ่ือยืนยันการสมัคร 

3) ปุม “ยกเลิกสมัคร”  ใหกดเพ่ือยกเลิก หรือลบใบสมคัร โดยจะยกเลกิไดเฉพาะใบสมัครท่ีมสีถานะเปน 

“ฉบับราง” เทานั้น 

4) ระยะเวลาที่ตองดาํเนินการ ในท่ีนี้คือ ระยะเวลาที่ตองดําเนินการยืนยันการสมัคร หลังจากพนระยะเวลา

ดังกลาวแลว จะไมสามารถดําเนินการใด ๆ ไดอีก 

5) สถานะของใบสมัคร 
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5.3.2. ใหกดปุม “ยืนยันการสมัคร” จากนั้นจะปรากฎหนาจอใหกรอกขอมลูเพ่ิมเติม ตามรูปที่ 11  โดยใหกรอกขอมูลให

ครบถวน จากนั้นกดปุม “” 

  

รูปที่ 11 หนาจอแสดงรายการหลกัสูตรทีส่มัคร 

คําอธิบาย 

1) เลือกธนาคารท่ีจะชําระเงิน  เฉพาะหลักสูตรทีม่ีคาธรรมเนยีมเทานั้น 

2) ตอบคําถามเพ่ิมเติม สําหรับหลักสตูรที่มีคําถามเพ่ิมเติมเทานั้น 

3) กรอกขอมูลบุคคลอางอิง 

4) กรอกแบบประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ 

5) ปุม “บันทึก” กดเพ่ือยืนยันการสมัคร 
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5.4. การ Upload เอกสารประกอบการสมัคร 

5.4.1. เมื่อทําการยืนยันการสมัครเรียบรอยแลว ผูสมัครตอง Upload เอกสารประกอบการสมัคร โดยไปที่หนาแสดง

รายการหลักสูตรทีส่มัคร จะปรากฎงานที่ตองดําเนินการ ตามรูปที่ 12  

 

รูปที่ 12 หนาจอแสดงรายการหลกัสูตรที่สมัคร 

 คําอธิบาย 

1) เมนู “หลักสูตรทีส่มัคร”  กดเพ่ือดูรายการหลักสูตรที่สมคัรท้ังหมด 

2) ปุม “Upload เอกสารประกอบการสมคัร”  กดเพือทําการ upload เอกสาร 

3) แบบฟอรมการชาํระคาธรรมเนยีม ใหดาวนโหลดฟอรมและทําไปชําระคาธรรมเนยีมการสมคัรท่ีสาขา

ธนาคารที่ระบุในข้ันตอนการยืนยนัการสมคัร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเปนหลักสตูรท่ีมีคาธรรมเนียมเทานั้น 

4) สงเอกสารทางไปรษณียใหบณัฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย 

o หลักฐานการชําระเงนิ ที่มีลายเซ็นเจาหนาที่ธนาคาร และวันที่ชําระ  

หมายเหตุ : กรณีท่ีเปนหลักสตูรท่ีมีคาธรรมเนียมเทานั้น  

o ใบแจงท่ีอยูผูสมัคร 

5) ระยะเวลาในการดําเนินการ 

6) ปุม “ดาวนโหลด”  กดเพ่ือเลือกดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ 
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6. การดูสถานะการสมัคร 

ผูสมคัรสามารถดูหรือติดตามสถานะการสมัครได โดยไปที่เมนู “หลักสูตรท่ีสมัคร”  จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดง

รายการหลักสูตรทีส่มัครไวทั้งหมด ตามรูปที่ 13    โดยสถานะการสมัคร มีดังตอไปนี้ 

 ฉบับราง 

 ยืนยันการสมัครแลว 

 การสมคัรเรียบรอยแลว (ชําระคาธรรมเนยีมและสงเอกสารแลว) 

 พิจารณาสิทธ์ิการสอบแลว  

 พิจารณาสิทธ์ิการเขาศึกษาแลว 

 

รูปที่ 13 หนาจอการเรียกดูสถานะการสมัคร 

 คําอธิบาย 

1) เมนู “หลักสูตรทีส่มัคร” 

2) สถานะของใบสมัคร 

3) ผลการพิจารณาสิทธ์ิการเขาสอบ หรือ สิทธ์ิการเขาศึกษา 
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7. การยกเลิกการสมัคร 

ผูสมคัรจะสามารถยกเลิกการสมคัรดวยตัวเองได เมื่อใบสมัครนั้นมีสถานะเปน “ฉบับราง” เทานั้น  ในกรณีที่ตองการ

ยกเลิกการสมคัรใบสมัครในสถานะอื่น ๆ ตองติดตอเจาหนาที่บณัฑติวิทยาลัย    

ทั้งน้ีขั้นตอนการยกเลิกการสมัครดวยตัวเอง ใหไปที่เมนู “หลักสตูรท่ีสมัคร” จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดงรายการ

หลักสตูรที่สมัคร  ใหกดปุม “ยกเลิการสมัคร” จากนั้นจะปรากฎหนาจอใหยืนยันการสมัครตามรูปที่ 14 ใหกดปุม “OK” เพื่อ

ดําเนินการ 

 

รูปที่ 14 หนาจอการยกเลิการสมคัร 

 คําอธิบาย 

1) ปุม “หลักสตูรที่สมัคร” 

2) ปุม “ยกเลิกการสมัคร”  ใหกดเพ่ือยกเลิก หรือลบใบสมคัร 

3) ปุม “OK” ใหกดเพ่ือยืนยันการยกเลิก หรือลบใบสมคัร 

4) แสดงระยะเวลาที่สามารถยกเลิกการสมัครได 
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8. การปรับปรุงขอมูลสวนตัว 

ผูสมคัรจะสามารถสมัครได กต็อเมื่อไดกรอกขอมลูสวนตัว ครบถวนแลวเทานั้น   โดยใหคลิกที่ ชื่อและนามสกุล ที่เมนู

บน  แลวเลือกเมนู “ขอมูลสวนตัว”  จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดงขอมูลสวนตัว ตามรปูท่ี 15    ใหกดที่แท็บ “ขอมูล

สวนตัว”  

 ใหกรอกขอมูลใหครบถวนทุกสวน โดยจะมีผลตอการพจิารณาการสมัคร 

 

รูปที่ 15 หนาจอการปรับปรุงขอมลูสวนตัว 

 คําอธิบาย 

1) เมนู “ขอมูลสวนตัว” คลิกเพ่ือดูขอมูลสวนตัว 

2) แท็บ “ขอมูลสวนตัว”  คลิกเพื่อดูหรือปรับปรุงขอมูลสวนตัว 
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9. การเปลี่ยนรหัสผาน 

ใหคลิกที่ ชื่อและนามสกุล ที่เมนบูน  แลวเลือกเมนู “ขอมูลสวนตัว”  จากนั้นจะปรากฎหนาจอแสดงขอมูลสวนตัว ตาม

รูปที่ 16    ใหกดที่แท็บ “เปลี่ยนรหัสผาน” 

 

รูปที่ 16 หนาจอการเปลี่ยนรหสัผาน 

คําอธิบาย 

1) เมนู “ขอมูลสวนตัว” คลิกเพ่ือดูขอมูลสวนตัว 

2) แท็บ “เปลี่ยนรหสัผาน”  คลิกเพ่ือเปลี่ยนรหัสผาน 

3) ปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” 

 

10. การขอรหัสผานใหม กรณีลืมรหัสผาน 

1. ที่หนาแรกของระบบ ใหกดปุม “คลิกที่นี้ เพื่อขอรหัสผาน”ตามรูปที่ 17  

 

รูปที่ 17 หนาจอการลอกอินเขาสูระบบ 
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2. จากนั้นจะปรากฏหนาจอ ตามรูปที่ 18 ใหกรอก E-mail ที่ไดทําการลงทะเบียนไว และกดปุม Submit ระบบจะ

จัดสง Password ใหมใหทาง Email ที่ไดทําการลงทะเบียนไว 

 

รูปที่ 18 หนาจอการยื่นยัน Email เพ่ือขอรหัสใหม 

คําอธิบาย 

1) หมายเลข 1 ชองกรอก Email ที่ทางผูสมัครไดทําการลงทะเบียนไว 

2) หมายเลข 2 ปุมย่ืนยันการขอรหัสผานใหม 

3) ปุม “BACK” กลับไปยังหนาจอการลอกอินเขาสูระบบ 

 

 

 

 


