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เริ่มต้นการใช้งาน 

1. เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา 
https://science.buu.ac.th/posn/  จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 1 ให้ผู้ใช้เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” 
จากแถบเมนูด้านซ้ายมือ 

 
ภาพที่ 1  หน้าแรกของระบบ 

2. เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” แล้ว จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเข้ายืนยันตัวตน ดัง
ภาพที่ 2 ผู้ใช้กรอกรหัสบัตรประชาชนผู้สมัคร และรหัสผ่านที่ได้ดำเนินการสมัครไว้ เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสูร่ะบบ 

 

  

https://science.buu.ac.th/posn/
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ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 3 ให้ผู้ใช้เลือกเมนู “ผลการสอบคัดเลือก” จากแถบ

เมนูด้านซ้ายมือ 

 
ภาพที่ 3  หน้าแรกของระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ 

4. เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “ผลการสอบคัดเลือก” จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการคัดเลือก ดังภาพที่ 4 

  
ภาพที่ 4 หน้าจอผลการสอบคดัเลอืก 
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การยืนยันการเข้าร่วมอบรม 
5. เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้า “ผลการสอบคัดเลือก” แล้ว หากอยู่ในช่วงของการยืนยันการเข้าร่วมอบรม ระบบ

จะแสดงปุ่ม  ดังภาพที่ 5 ให้ผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือทำการยืนยันการเข้าร่วมอบรม 

 
ภาพที่ 5  หน้าจอสำหรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 

6. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม  แล้ว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ผู้ใช้กรอก
ข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์แล้วกด  ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6  หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลการยืนยันเข้าร่วมการอบรมโครงการ 
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7. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่กรอกอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบ ให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครั้ง
สุดท้าย หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้ง ดังภาพที่ 7 

  
ภาพที่ 7 หน้าจอสำหรับตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้ง 

8. เมื่อกดปุ่ม “ตกลง” แล้ว ระบบจะแสดงสถานะการบันทึก ดังภาพที่ 8 ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “ปิด” 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอผลการบันทึกข้อมูล 

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่มปิดแล้ว ระบบจะนำผู้ใช้ไปหน้าอัพโหลดเอกสารหลักฐานอัตโนมัติ ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 หน้าจออัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรม 
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การอัพโหลดเอกสารหลักฐาน 

10. ผู้ใช้ต้องทำการดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดออกมาจากระบบและทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและ

ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนทำการอัพโหลดเข้าในระบบ ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอผลการสอบคัดเลือก 

จากภาพที่ 10 จะมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 
10.1. รายการเอกสาร    แสดงรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการอัพโหลดทั้งหมด 
10.2. ขนาดไฟล์สูงสุด แสดงขนาดไฟล์สูงสูดที่สามารถอัพโหลดได้ 
10.3. ดาวน์โหลด กรณีท่ีเอกสารนั้นมีแบบฟอร์ม จะปรากฏในคอลัมน์นี้ 
10.4. อัพโหลดเอกสาร ช่องฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้เลือกเอกสารในการอัพโหลด 
10.5. หมายเหตุ แสดงสถานะของเอกสารที่ถูกตรวจสอบแล้ว 
 โดยที่เอกสารทั้งมดจะต้องเป็น นามสกุล PDF โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกินที่ระบบกำหนด และมี
รายละเอียดครบถ้วน  

  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือ
เอกสารท่ีสร้างจากระบบ 

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวสำหรับ

เข้าร่วมอบรม 

ช่องสำหรับค้นหาเอกสาร 

เพื่ออัพโหลด 
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11. เมื่อผู้ใช้ต้องการอัพโหลดเอกสารหลักฐาน สามารถดำเนินการโดยการกด Choose File หรือ ค้นหา 
(ตามที่เครื่องของผู้ใช้ตั้งค่าไว้) ในช่อง “อัพโหลดเอกสาร” ในแถวรายการเอกสารนั้น เพ่ือค้นหา
เอกสารที่ต้องการอัพโหลด จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 11  ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์จากหน้าต่าง Open แล้ว
กดปุ่ม Open 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอการอัพโหลดเอกสาร (เมื่อกดปุ่มเลือกไฟล์) 

12. เมื่อเลือกไฟล์ แล้วระบบจะส่งไฟล์ไปยังเครื่องแม่ข่ายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มส่งใดๆ เพ่ิมเติม  
12.1. เมื่ออัพโหลดสำเร็จจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 12.1 ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “ปิด” 

 
ภาพที่ 12.1 หน้าจอเมื่ออัพโหลดเอกสารสำเรจ็ 

12.2. ถ้าไฟล์ที่อัพโหลดไม่ใช่ประเภท PDF จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 12.2 

 
ภาพที่ 12.2 หน้าจอเมื่ออัพโหลดเอกสารที่ไม่ใช่เอกสาร PDF 

12.3. ถ้าไฟล์ที่อัพโหลดมีขนาดเกินที่กำหนด จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 12.3 

 
ภาพที่ 12.3 หน้าจอเมื่ออัพโหลดเอกสารที่เอกสารเกินขนาดที่กำหนด 
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13. เมื่อเอกสารหลักฐานใดที่อัพโหลดสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงในช่อง หมายเหตุ ว่า “รอพิจารณา” (ซึ่ง
จะต้องรอผู้ดูแลระบบพิจารณาเอกสารและกดรับรองเอกสาร)  ดังในภาพที่ 13   

***ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดรายการอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องรอการกดรับรองเอกสาร
จากผู้ดูแลระบบ*** 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอหลังจากท่ีอัพโหลดเอกสารสำเร็จ 

14. เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบเอกสารแล้ว หากเอกสารสมบูรณ์ จะปรากฏคำว่า “เอกสารสมบูรณ์” ใน
ช่องหมายเหตุ และคำว่า “เอกสารไม่สมบูรณ์” ในช่องหมายเหตุ ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14.1  หน้าจอเอกสารที่ผู้ดแูลระบบพิจารณาแล้ว 

14.1.   หากสถานะ เป็นเอกสารสมบูรณ์ ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการอะไรกับเอกสารรายการนั้น (ปุ่ม
จะหายไป) 
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14.2. หากสถานะ เป็นเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ใช้กดท่ีปุ่ม “เอกสารไม่สมบูรณ์” ระบบจะแสดง
ข้อแนะนำ/ข้อแก้ไขจากผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 14.2  หากต้องการแก้ไขเอกสารใหม่ให้

ดำเนินการลบไฟล์เอกสารที่ไม่สมบูรณ์ก่อน โดยการกดปุ่ม  แล้วอัพโหลดเอกสารที่แก้ไข
แล้วอีกครั้ง 

 
ภาพที่ 14.2 หน้าจอเหตุผลที่เอกสารไมส่มบูรณ ์

15. เมื่อผู้ใช้ดำเนินการอัพโหลดเอกสารสมบูรณ์ และได้รับการอนุมัติเอกสารจากผู้ดูแลระบบแล้ว ระบบ
จะบันทึกเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องดำเนินการอะไรเพ่ิมเติม) 

 
 
 ทั้งนี้ ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องรอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วม
อบรมฯ อีกครั้งซึ่งทางศูนย์ฯ จะดำเนินการประกาศให้ทราบก่อนการเข้าร่วมการอบรม สามารถติดตามรายระ
เอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://science.buu.ac.th/posn/  Facebook : โอลิมปิกวิชาการ ม.บูรพา 
  

https://science.buu.ac.th/posn/


10 
 

วิธีการตรวจสอบตารางอบรม 

16. ให้ผู้ใช้เลือกเมนู “ผลการสอบคัดเลือก” จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 16 หน้าจอผลการคดัเลือก กรณีที่ยืนยันเอกสารสมบรูณ์แล้ว 

หมายเหตุ ระบบจะแสดงปุ่มตารางการอบรมก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันเอกสารสมบูรณ์ทุกรายการ
แล้วเท่านั้น 


