การจัดทา Explicit Knowledge จากงานประจา
ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดทาข้อมูลผู้สมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือก ในแต่ละรอบ สาหรับนาเข้าระบบ TCAS ของ
ทปอ.
ชื่อผูเ้ สนอ นางสาวสุกัญญา ประมงค์กิจ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด/ฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบ
๑. ภาระงานที่รับผิดชอบ
เป็นกรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่ จัดทาโปรแกรมการรับสมัคร ประมวลผล และประกาศผล ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ ๑ ถึง รอบที่ ๕
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเป็นหนึ่งในสามของตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
TCAS ของ ทปอ. มีหน้าที่ในการส่งออกและนาเข้าข้อมูลผู้สมัครของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
ทปอ. ในแต่ละรอบการรับสมัคร
นิยามศัพท์
ระบบ TCAS คือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central
Admission System : TCAS)
ทปอ. คือ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
๒. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นาเสนอ"
๒.๑. สานักคอมพิวเตอร์ มีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดาเนินงาน โดยที่
บุคลากรสามารถทางานแทนกัน กรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๒.๒. มหาวิทยาลัย สามารถนาเข้าข้อมูลผู้สมัครในแต่ละรอบได้ทันเวลาที่กาหนดของ ทปอ.
๒.๓. ทปอ. ได้ข้อมูลผู้สมัครที่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่กาหนดในแต่ละรอบ
๓. วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่นาเสนอ)
๓.๑. เพื่อรวบรวมความรู้และเทคนิคในการจัดทาข้อมูลผู้สมัครในแต่ละรอบ
๓.๒. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน เนื่องจากต้องดาเนินงานปีละ ๑ ครั้ง ทาให้อาจหลงลืมวิธีการ
ดาเนินงานไปบ้างไม่มากก็น้อย
๓.๓. เพื่อลดความเสี่ยงของการดาเนินงาน กรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๔. บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่สาคัญ และจาเป็น บอกแนวทางการดาเนินการ วิธีการ หรือ
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการ)
การรับสมัครด้วยระบบ TCAS ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๕ รอบ ดังนี้
๑) รอบที่ ๑ Portfolio
๒) รอบที่ ๒ โควตา
๓) รอบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน
๔) รอบที่ ๔ Admission
๕) รอบที่ ๕ การรับตรงอิสระ
โดยรอบที่ ๑ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๕ มหาวิทยาลัยดาเนินการรับสมัครด้วยตนเองทุกขั้นตอน ซึ่งต้องจัดทา
ข้อมูลผู้สมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนาเข้าสู่ระบบ TCAS
ส่วนการรับสมัครรอบที่ ๓ ทปอ. ดาเนินการรับสมัครให้ แล้วส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ประมวลผลคะแนน จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดทาข้อมูลผู้สมัครพร้อมใส่ข้อมูลลาดับ Ranking เพื่อนาเข้าสู่ระบบ
TCAS และในขั้นตอนสุดท้าย มหาวิทยาลัยจะดาเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้สมัครที่ผ่านการ
คัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ จากนั้นจัดทาข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนาเข้าสู่ระบบ TCAS ต่อไป
และรอบที่ ๔ ทปอ. ดาเนินการรับสมัคร ประมวลผลคะแนน และคัดเลือกผู้สมัคร แล้วส่งข้อมูลให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ดังนั้น
มหาวิทยาลัยต้องจัดทาข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนาเข้าสู่ระบบ TCAS เท่านั้น
ซึง่ รายละเอียดของการดาเนินงานในแต่ละรอบ ดูได้ที่เอกสารคู่มือการจัดทาข้อมูลกระบวนการจัดทา
ข้อมูลผู้สมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือก ในแต่ละรอบ สาหรับนาเข้าระบบ TCAS ของ ทปอ.
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ (บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่นาเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน)
๕.๑. สานักคอมพิวเตอร์ ได้คู่มือการปฏิบัติงาน
๕.๒. มหาวิทยาลัย มีข้อมูลผู้สมัครที่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่ ทปอ. กาหนด และสามารถนาเข้าข้อมูลได้
ตามช่วงเวลาที่กาหนด ในแต่ละรอบ
๕.๓. ทปอ. ได้ข้อมูลผู้สมัครที่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่กาหนดในแต่ละรอบ

คู่มือการจัดทาข้อมูลกระบวนการจัดทาข้อมูลผู้สมัคร
และผู้ผ่านการคัดเลือก ในแต่ละรอบ สาหรับนาเข้าระบบ TCAS ของ ทปอ.
1. วิธีการจัดทาข้อมูลผู้สมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือก ในแต่ละรอบ
การจัดทาข้อมูลผู้สมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือก ของรอบที่ 1, 2 และ 5 นั้น จะดาเนินการเหมือนกัน
เนื่องจากเป็นการรับสมัครทีม่ หาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการรับสมัครเอง ผ่านระบบ e-admission.buu.ac.th
และจะดาเนินการเมื่อสิ้นสุดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ส่วนรอบที่ 3 จะจัดทาข้อมูลผู้สมัครพร้อมกับใส่ข้อมูล Ranking และข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือก เพราะ
ดาเนินการรับสมัครโดย ทปอ. และคัดเลือกผู้สมัครร่วมกันกับมหาวิทยาลัย
ส่วนรอบที่ 4 จะจัดทาข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพราะ ทปอ. ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก
ผู้สมัครให้
ซึง่ มหาวิทยาลัยต้องนาเข้าข้อมูลที่ระบบ TCAS (https://student.mytcas.com/admin/login)
ของ ทปอ. ตามวันและเวลาที่กาหนด โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังตารางที่ 1
คาอธิบายเพิ่มเติม
1) ข้อมูลผู้สมัคร หมายถึง ข้อมูลผู้สมัครทุกคนที่ชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และแสดงข้อมูลทุก
อันดับการเลือกของผู้สมัคร เช่น ถ้าผู้สมัคร เลือกสมัคร 4 อันดับการเลือก ในไฟล์ส่งให้ ทปอ. จะ
มี 4 เรคคอร์ด สาหรับผู้สมัครคนนั้น
2) ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือก หมายถึง ข้อมูลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย โดยผู้สมัครที่มีผลสัมภาษณ์ เป็น ผ่านสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ จะเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตต่อไป
3) หลักการตั้งชื่อไฟล์ (รหัสสถาบัน+รอบที่+ชื่อข้อมูล+วันที่จัดทา+เวอร์ชัน) ตัวอย่างเช่น
019R1_applicants_27082563_v1
- รอบที่ เช่น รอบที่ 1 คือ R1, รอบที่ 2 คือ R2 เป็นต้น
- ชื่อข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้สมัคร คือ applicants
- วันที่จัดทา (วันที่ เดือน ปี พ.ศ.) เช่น 27082563
- เวอร์ชัน เช่น เวอร์ชัน 1 คือ v1
4) หลังจากทาไฟล์ให้เป็น .csv เรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ 2. วิธีเตรียมไฟล์ .csv ให้
สามารถอ่านภาษาไทยได้ ก่อนนาเข้าระบบ TCAS

ตารางที่ 1 คาอธิบายข้อมูลแต่ละฟิลด์
ลาดับ
1

ชื่อฟิลด์
university_id

ประเภท
ข้อมูล
text

ความ
คาอธิบาย
ยาว
3 รหัสสถาบัน

2

program_id

text

15

3

major_id

text

1

4

project_id

text

2

หมายเหตุ
ตามที่ได้รับการกาหนดจากทางทปอ. 3
หลัก
เช่น 001 = จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
002 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
ความยาว 15 หลัก และ ต้องเป็นข้อมูลที่มี
อยู่ในระบบที่มีการนาเข้าอยู่แล้ว

รหัสหลักสูตร จาก
รูปแบบตรงตาม
นิยามที่ได้กาหนดไว้
แล้วก่อนหน้านี้
รหัสวิชาเอก (แขนง) กาหนดเป็นอักษร A-Z จานวน 1 ตัวอักษร
เรียงจาก A…Z โดย และ ต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในระบบที่มีการ
ที่มหาวิทยาลัย
นาเข้าอยูแ่ ล้ว
กาหนดเอง
ถ้าไม่มีกาหนด ให้กรอกข้อมูล 0 (ศูนย์)
รหัสโครงการ
ถ้าไม่มีกาหนด ให้กรอกข้อมูล 0 (ศูนย์)
ประกอบไปด้วย
อักษรภาษาอังกฤษ
1 ตัว (G-Z) และ
ตามด้วยตัวเลข 1
ตัว (0-9) เช่น G0,

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 5

รอบที่ 3
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[APPMAJORREF].[PROGRAM_ID_TCAS]

[APPMAJORREF].[MAJOR_ID_TCAS]

[APPTYPE].[PROJECT_ID_TCAS]

รอบที่ 4

ลาดับ

5

ชื่อฟิลด์

type

ประเภท
ข้อมูล

text

ความ
ยาว

6

6

citizen_id

text

13

7

gnumber

text

13

8

passport

text

9

first_name_th

text

10

last_name_th

text

คาอธิบาย

หมายเหตุ

G1..G9, H0,
H1…H9 เป็นต้น
รอบที่คัดเลือกและปี รูปแบบการกรอกข้อมูล คือ “รอบที_่ ปี
การศึกษา
การศึกษา”

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก
เลขที่บัตรประจาตัว
G number
เลข passport
ชื่อนักเรียน
ภาษาไทย
นามสกุลนักเรียน
ภาษาไทย

เช่น 1_2563 หมายถึง รอบที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 (ปีการศึกษา จะต้องเป็นปี
พ.ศ.)
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่องที่เหลือ
ให้กรอกข้อมูล 0 (ศูนย์)

ถ้ากรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
หรือ หมายเลขบัตรประจาตัว G ในช่อง
ก่อนหน้า ขอให้กรอกชื่อ-นามสกุลเป็น
ภาษาไทยถ้าเลือกกรอกช่อง passport +
ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ ให้กรอกข้อมูลใน
ช่องชื่อนามสกุลภาษาไทยช่องนี้ดว้ ยข้อมูล
0 (ศูนย์)

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 5

รอบที่ 3

รอบที่ 4

1_2563

2_2563

5_2563

3_2563

4_2563

IIf([APPLICANTNEW].[NATIONID] = 140 ,
[APPLICANTNEW].[APP_CITIZENID] , “0”)
0
IIf([APPLICANTNEW].[NATIONID] <> 140 ,
[APPLICANTNEW].[APP_CITIZENID] , “0”)
IIf([APPLICANTNEW].[NATIONID] = 140 ,
[APPLICANTNEW].[APP_NAME] , “0”)
IIf([APPLICANTNEW].[NATIONID] = 140 ,
[APPLICANTNEW].[APP_SURNAME] , “0”)

11

first_name_en

ประเภท
ข้อมูล
text

12

last_name_en

text

13

priority

text

ลาดับ

ชื่อฟิลด์

14

application_id

text

15

application_
date

text

ความ
ยาว

คาอธิบาย
ชื่อนักเรียน
ภาษาอังกฤษ
นามสกุลนักเรียน
ภาษาอังกฤษ

1

อันดับที่นักเรียน
เลือกสมัคร

หมายเหตุ
ถ้ากรอกหมาย passport ในช่องก่อนหน้า
ขอให้กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
ถ้าเลือกกรอกช่อง citizen-id + ชื่อ
นามสกุลภาษาไทย ให้กรอกข้อมูลในช่อง
ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษช่องนี้ด้วยข้อมูล
0 (ศูนย์)
รอบที่ 1-2 ข้อมูลช่องนี้คือ 0 (ศูนย์)
รอบที่ 3 ข้อมูลช่องนี้ คือ 1-6
รอบที่ 4 ข้อมูลช่องนี้ คือ 1-4

ข้อมูลในช่องนี้จะแสดงเมื่อ สถาบันดึง
ข้อมูลออกจากระบบ เมื่อสถาบันนาข้อมูล
เข้า กรอกข้อมูลช่องนี้เป็น 0 (ศูนย์) ในทุก
รอบ
เลขที่ใบสมัคร
1) รอบที่ 1 และ 2 เลขที่ใบสมัครของ
ถ้าไม่มีกาหนด ให้
สถาบัน ที่สถาบันออกเพื่อเป็นการอ้างอิง
กรอกค่า 0 (ศูนย์)
2) รอบที่ 3 และ 4 กาหนดเป็น 0 (ศูนย์)
วัน เดือน ปี ที่สมัคร ควรกรอกเป็นข้อความภาษาไทย หรือ
ถ้าไม่มีกาหนด ให้
ภาษาอังกฤษ และแสดงข้อมูลวันที-่ เดือนกรอกค่า 0 (ศูนย์)
ปี ที่เข้าใจง่าย เช่น 12 พฤษภาคม 2563
หรือ 12 พค. 2563 หรือ 12 พค. 63 โดย
ที่

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 5

รอบที่ 3

รอบที่ 4

IIf([APPLICANTNEW].[NATIONID] <> 140 ,
[APPLICANTNEW].[APP_NAMEENG] , “0”)
IIf([APPLICANTNEW].[NATIONID] <> 140 ,
[APPLICANTNEW].[APP_SURNAMEENG] , “0”)

0

[APPSELECTMAJOR].
[APPSELMAJ_SEQNO]

[APPLICANTNEW].
[APP_IDRUNNO]

0

TO_CHAR([APPLICANTNEW].
[APP_DATETIME],'DD MONTH
YYYY','NLS_CALENDAR=''THAI
BUDDHA''
NLS_DATE_LANGUAGE=THAI')

0

ลาดับ

ชื่อฟิลด์

ประเภท
ข้อมูล

ความ
ยาว

คาอธิบาย

หมายเหตุ

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 5

รอบที่ 3

รอบที่ 4

1) รอบที่ 1 และ 2 กาหนดโดยสถาบัน
2) รอบที่ 3 และ 4 กาหนดเป็น 0 (ศูนย์)

16

17

tcas_id

ranking

text

text

ขอให้หลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลวันเดือนปี
ด้วยตัวเลขอย่างเดียว
สาหรับรอบ 1 และ ยังไม่ใช้ในรอบที่ 1 และ 2 กาหนดให้
2 กรอกค่า 0 (ศูนย์) กรอกค่า 0 (ศูนย์)
ส่วนสาหรับรอบที่ 3
และ 4 รหัสนี้
มหาวิทยาลัยจะ
ได้รับจากระบบ
ไม่เกิน ลาดับของผูผ้ ่านการ
4 หลัก คัดเลือกในรอบ 3
เท่านั้น
สาหรับรอบ 1,2
และ 4 กรอกค่า 0
(ศูนย์)

0

tcas_id ที่ได้จากระบบ
TCAS

0

[APPLICA
NTNEW].
[TCAS_
RANKING
]

รหัสนี้จะใช้สาหรับขั้นตอนนาเข้า ranking
และผลสัมภาษณ์ในรอบ 3 และ 4 กรุณา
ใช้รหัสที่ได้รับจากระบบ ห้ามลบ
ลาดับที่ได้ สาหรับรอบ 3 เช่น 1,2,3...
กรอกจนครบจานวนผู้สมัคร หรือจานวนที่
สถาบันต้องการ (เช่น สมัคร 100 คน รับ
30 ที่นั่ง อาจกรอกลาดับถึงคนที่ 80 เพราะ
คนที่ 81-100 ไม่ต้องการ เป็นต้น)
หากไม่กรอกข้อมูล ranking ของรอบ 3
ทางสถาบันจะไม่ได้ผผู้ ่านการคัดเลือกฯ

0

ลาดับ

ชื่อฟิลด์

ประเภท
ข้อมูล

ความ
ยาว

คาอธิบาย

หมายเหตุ

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 5

รอบที่ 3

รอบที่ 4

ถ้าผู้สมัครไม่มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีส่ าขาวิชา
กาหนด ให้กรอกในช่อง ranking โดยมี
ลาดับที่เป็น 0

18

19

score

interview_status

text

text

คะแนนที่น้องได้รับ
จากการคัดเลือก

1

สาหรับรอบ 1,2,4 กาหนดให้กรอกค่า 0
(ศูนย์)
รอบ 1, 2,3 คะแนนมาจากสถาบัน
รอบ 4 คะแนนมาจากทปอ.

ถ้าไม่มีกาหนด ให้กรอกข้อมูล 0 (ศูนย์)
ผลสัมภาษณ์
สาหรับรอบ 1,2 และ 5 ให้กรอกค่า 0
กาหนดค่า ดังนี้
(ศูนย์) ในการส่งเฉพาะผู้สมัครเข้าระบบ
1 = ยืนยันเข้าศึกษา และ ให้กรอกค่า 1 ในการส่งผลผูผ้ ่านการ
2 = ขาดสอบ
คัดเลือก
สัมภาษณ์
3 = ไม่ประสงค์เข้า สาหรับรอบ 3 และ 4 ใส่ค่า 1-4 เฉพาะผล
ศึกษา
สัมภาษณ์เท่านั้น
4 = ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด
9 = ตัดสิทธิ์แพทย์
ทุน เรียกสารอง

[APPSELECTMAJOR].
[APPSELMAJ_TOTALSCORE]

0

IIf([APPSELECTMAJOR].[APPMAJ_ID] =
[APPLICANTNEW].[APPMAJ_ID] And
[APPLICANTNEW].[APP_INTERVIEWRESULT] = “Y”, “1”,
“0”)

ลาดับ

20

21

ชื่อฟิลด์

interview_descri
ption

status

ประเภท
ข้อมูล

ความ
ยาว

หมายเหตุ

10 = เยียวยา รอบ
3
11 = เยียวยา รอบ
4
รายละเอียดการ
แจ้งเหตุผลกรณีผลสัมภาษณ์ ผ่าน หรือ ไม่
สัมภาษณ์ (อย่างย่อ) ผ่าน เช่น ไม่ผ่านสัมภาษณ์ เนื่องจาก ตา
บอดสีและทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศแจ้ง
ล่วงหน้าแล้วว่าเป็นข้อจากัดของสาขา
เป็นต้น

text

text

คาอธิบาย

1

1=ผู้สมัคร
2=ผ่านการคัดเลือก
3=ยืนยันสิทธิ์
4=ยืนยันที่อื่นแล้ว
5=ไม่ใช้สิทธิ์
6=สละสิทธิ์
7=ไม่ผ่านสัมภาษณ์
-2=ไม่ผ่านการ
คัดเลือก
-3=ผ่านการคัดเลือก
ในลาดับที่ดีกว่า

ถ้าไม่มีกาหนด ให้กรอกค่า 0 (ศูนย์)
สาหรับการนาเข้าผู้สมัครและผู้ผ่าน ในรอบ
1, 2 และ 5 ค่าในช่องนี้ ให้กรอกค่า 0
(ศูนย์) เท่านั้น
สาหรับการนาเข้าผลสัมภาษณ์ หรือผล
ตรวจสุขภาพ ในรอบ 3 และ 4 ค่าในช่องนี้
ต้องมีค่าเท่ากับ 3 เท่านั้น
ส่วนค่าอื่นๆ เป็นค่าทีม่ าจากระบบเท่านั้น
ไม่ต้องกรอกค่าอื่นๆเข้ามา

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 5

รอบที่ 3

รอบที่ 4

IIf([APPSELECTMAJOR].[APPMAJ_ID] =
[APPLICANTNEW].[APPMAJ_ID] And
[APPLICANTNEW].[APP_INTERVIEWRESULT] = “N”,
[APPLICANTNEW].[ APP_INTERVIEWREMARK], “0”)

0

- ข้อมูล
ผู้สมัครใส่
0
- ข้อมูลผู้
ผ่านการ
คัดเลือกใส่
3

3

2. วิธีเตรียมไฟล์ .csv ให้สามารถอ่านภาษาไทยได้ ก่อนนาเข้าระบบ TCAS
1. คลิกขวาที่ไฟล์ .csv แล้วเลือกเปิดด้วย (Open with) โปรแกรม แผ่นจดบันทึก (Notepad)

2. คลิกที่ แฟ้ม (File)->บันทึกเป็น (Save as)

3. ตรงช่อง บันทึกเป็นชนิด (Save as type) ให้เลือกเป็น แฟ้มทั้งหมด (All Files) และ ตรง การ
เข้ารหัส (Encoding) เลือก UTF-8 จากนั้นคลิกที่ บันทึก (Save)

3. วิธีการแปลงไฟล์ .csv ที่ได้จากระบบ TCAS ให้เป็นไฟล์ .xlsx เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนนาเข้าฐานข้อมูล
ระบบรับสมัคร
1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel
2. คลิกที่ Data->From Text

3. เลือกไฟล์ .csv ที่ต้องการแปลง

4. กาหนดค่าต่างๆ ดังรูปด้านล่าง

5. เลือก Comma แล้วคลิกปุ่ม Next

6. ตรงตาราง Data Preview ให้คลิกที่คอลัมน์แรก กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วเลื่อนไปคลิกที่คอลัมน์
สุดท้าย เพื่อเป็นการเลือกทุกคอลัมน์ จากนั้นตรง Column data fotmat คลิกที่ Text และคลิกปุ่ม
Finish

7. คลิกปุ่ม OK

8. จะได้ข้อมูลเป็นไฟล์ .xlsx ดังรูปด้านล่าง

