
 
 

งานบริการการศึกษา  ส านักงานวิทยาเขตตรัง  
 
งานบริการการศึกษา  แผนกรับนักศึกษา 

เริ่มตั้งแต่การขอแผนรับนักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  รับนักศึกษา  สอบคัดเลือก  จัดท าบัญชี
รายชื่อผู้สมัคร  ออกรหัสประจ าตัวผู้สมัคร  แจ้งรายชื่อผู้สมัครแก่ส านักบริการวิชาการและทดสอบ  ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ  รวมถึงการรับสมัครนักศึกษาโควตา 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาการและแนะน ามหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
4. เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 จ านวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามแผนรับนักศึกษา 
 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 การรับนักศึกษาตรงตามคุณวุฒิการรับเข้าทุกสาขาวิชา ร้อยละ 90  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

 
 
 
 

  

แผนกรับสมัคร 

1.  
 
 

จัดท าหนังสือขอแผนรับนักศึกษาไป
ยังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือรับข้อมูลความต้องการการรับเข้า
ศึกษา 
 

5 วัน แผนกรับสมัคร 

2.  แผนการรับนักศึกษา 
จั ด แผน รับ นั ก ศึ กษ า จ ากความ
ต้องการรับเข้าศึกษาของหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน 
 

1 วัน แผนกรับสมัคร 

3.  จัดท าหนังสือขอส่งรายชื่ออาจารย์
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
รับสมัคร สอบคัด เลือก ประจ าปี
การศึกษา 
 

30 นาที แผนกรับสมัคร 

4.   

แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการ
รับสมัคร สอบคัด เลือก ประจ าปี
การศึกษา 

30 นาที แผนกรับสมัคร 

5.  
 
 
 

เสนอรองอธิการบดี เพ่ือพิจารณา 
ลงนามค าสั่ง 

1 วัน แผนกรับสมัคร 

6.  รับสมัคร 
ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษา 
www. admission.rmutsv.ac.th/ 
 

ตามรอบระยะเวลา 
การรับสมัคร 

แผนกรับสมัคร 

7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www. admission.rmutsv.ac.th/ 
 
 

ตามรอบระยะเวลา 
การรับสมัคร 

แผนกรับสมัคร 

8.  
 
 
 

การสอบคัดเลือก (ตามที่ระบุไว้ใน
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร รั บ ส มั ค ร ) 
การสอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์ 
1. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะเก้าอ้ี เพ่ือใช้
ส าหรับการสอบคัดเลือก   
 
 

ตามรอบระยะเวลา 
การรับสมัคร 

แผนกรับสมัคร 

เริ่มต้น 

จัดท าหนังสือขอแผนรับนักศึกษา 

แผนรับนักศึกษา 

จัดท าหนังสือขอรายชื่อ 

แต่งตั้งค าสั่ง 

รับสมัครนักศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

สอบคัดเลือก 

เสนอพิจารณา 

https://admission.rmutsv.ac.th/
https://admission.rmutsv.ac.th/


ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ตรวจความถูกต้องในใบสมัครและ
หลักฐานการสมัครว่าครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องแจ้งให้นักศึกษา
ก ลั บ ไป ด า เนิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ให ม่ 
ถ้าถูกต้องด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

1 วัน 
 
 
 
 

แผนกรับสมัคร 

3. สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ 1 วัน 
คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก 

4. จัดเก็บใบสมัครและหลักฐานการ 
    สมัคร 

1 ชั่วโมง 
แผนกรับสมัคร 

5. สรุปจ านวนนักศึกษาสอบคัดเลือก 1 ชั่วโมง แผนกรับสมัคร 
9.  จัดท าหนังสือแจ้งจ านวนนักศึกษา 

ที่เข้าสอบคัดเลือก ต่อส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 
(หลังเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือก) 

30 นาที แผนกรับสมัคร 

10.  
 
 

มหาวิทยาลัย ส่งรายชื่อให้ ทปอ.  
 

ตามรอบระยะเวลา 
การรับสมัคร 

สวท. และ 
แผนกรับสมัคร 

11.  
 
 
 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ 
Clearing ในระบบ 

ตามรอบระยะเวลา 
การยืนยันสิทธิ์ 

ผู้สมัคร และ 
แผนกรับสมัคร 

12.  
 
 

ทปอ. ส่งรายชื่อยืนยันสิทธิ์ให้ 
มหาวิทยาลัย 
 
 

ตามรอบระยะเวลา 
การยืนยันสิทธิ์ 

สวท. และ 
แผนกรับสมัคร 

13.  มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ผ่าน www. 

ตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

แผนกรับสมัคร 

14.  นักเรียน/นักศึกษา รายงานตัว บันทึก
ข้อมูลระเบียนประวัติ และขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา  
(ช าระค่าลงทะเบียนเรียน) 

ตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

 

นักศึกษา 

15.  
 
 

ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา แยกตาม
สาขาวิชา 

ตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

แผนกรับสมคัร 

  
 
 

   

 

สอบคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ ทปอ. 
ตามก าหนดการ 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ยืนยันสิทธิ์ Clearing 

ทปอ. ส่งรายชื่อยืนยันสิทธิ์ 
ให้มหาวิทยาลัย 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

รายงานตัว/ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

จัดท าหนังสือ 

ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา 

สิ้นสุด 


