คู่มือการให้บริการ : การให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพและทางานเสริมรายได้ระหว่างเรียน
หน่วยงานที่ให้บริการ : แผนกรับสมัครนักศึกษา งานบริการการศึกษา สานักงานวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ภาคการศึกษาปัจจุบัน
2. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ไม่มี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ
1. แจ้งความประสงค์ ผ่านเพจ ให้คาปรึกษา
แนะแนวอาชีพ RUTS TRANG CAMPUS
2. กลุ่มไลน์ ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ
RUTS TRANG CAMPUS
3. พบด้วยตนเอง งานบริการการศึกษา
แผนกรับนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1. เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
2.เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
3. เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ : 9 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1. นักศึกษาติดตามประกาศรับสมัครตาแหน่งงานว่าง
2. นักศึกษาติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
3. นักศึกษากรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน (ตามที่
ระบุ)
4. รอประกาศผล วัน และเวลา ตามรายละเอียดที่แจ้ง

ระยะเวลา
1-2 วันทาการ
1-2 วันทาการ
1-3 วันทาการ
2 วันทาการ

ผู้รับผิดชอบ
แผนกรับสมัคร
นักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

ลาดับ
ขั้นตอน
5. เริ่มปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ/นายจ้าง

ระยะเวลา
ตามข้อตกลง
การจ้างงาน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
แบบฟอร์มใบสมัครทางานเสริมรายได้ระหว่างเรียน (Download)
หรือ ระบบออนไลน์ เพจ ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ RUTS
TRANG CAMPUS และ กลุ่มไลน์ ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ
RUTS TRANG CAMPUS
หลักฐานประกอบที่ต้องเตรียม
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
-สาเนาใบแสดงผลการเรียน ภาคการศึกษาสุดท้าย 1 ฉบับ
-ตารางการเรียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน 1 ฉบับ
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุเพิ่มเติม
*เอกสารสาเนาทุกฉบับ ต้องลงลายมือรับรองสาเนาถูกต้อง
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ผู้รับผิดชอบ
แผนกรับสมัคร
นักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร
แผนกรับสมัครนักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาการให้บริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาการให้บริการ
1. ระบบออนไลน์ เพจ ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ RUTS TRANG CAMPUS
2. กลุ่มไลน์ ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ RUTS TRANG CAMPUS

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มใบสมัครทางานเสริมรายได้ระหว่างเรียน (Download) หรือ ระบบออนไลน์ เพจ ให้
คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ RUTS TRANG CAMPUS และ กลุ่มไลน์ ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ
RUTS TRANG CAMPUS

คู่มือการให้บริการ : งานแนะแนวศึกษาต่อ
หน่วยงานที่ให้บริการ : แผนกรับสมัครนักศึกษา งานบริการการศึกษา สานักงานวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา
2. โรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง จังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ตและ
ระนอง
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ไม่มี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ
1.เวป: admission.rmutsv.ac.th
2.เพจ: งานรับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง
3.เพจ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง
กลุ่มไลน์: เครือข่ายครูแนะแนว
กลุ่มไลน์: รับสมัคร มทร.ตรัง
4.แผนกรับสมัครนักศึกษา งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1. เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
2. เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
3.เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

4. เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ : 8 เดือน
ลาดับ
ขั้นตอน
1. ประชุมรูปแบบการแนะแนว
2. จัดทาโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
3. เสนอโครงการขออนุมัติ
4. แต่งตั้งคาสั่ง เตรียมความพร้อม สื่อ เอกสารและอื่น ๆ

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
1 วัน
3 วันทาการ
15 วัน

ผู้รับผิดชอบ
แผนกรับสมัคร
นักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
5. ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หนังสือขอเข้าแนะแนว
15 วัน
6. ดาเนินการเข้าแนะแนวที่สถาบันการศึกษาเมื่อได้รับการ 8 เดือน
ตอบรับ หรือส่งลิงการแนะแนวศึกษาต่อให้
สถาบันการศึกษาหากไม่ได้รับการตอบรับให้เข้า
แนะแนว
7. สรุปผลการดาเนินงาน
7 วัน
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1. เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2.

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ผู้รับผิดชอบ
แผนกรับสมัคร
นักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร
แผนกรับสมัครนักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาการให้บริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาการให้บริการ
เพจ: งานรับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

ตัวอย่าง

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๒/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สานักงานวิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู่ที่ ๓
ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบตอบรับการเข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กาหนดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ในระหว่ า งเดื อ น.............. ๒๕๖๓ - ...........๒๕๖๓
เพื่อประชาสั มพั น ธ์ม หาวิ ทยาลั ย และหลั กสู ตรที่เปิ ดสอน ให้ กับ นักเรี ยนระดับ มัธ ยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ จะส าเร็ จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๔ และ
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลั ย ขอความอนุเคราะห์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้ กับนักเรี ย น ในสั งกัด
สถานศึกษาของท่าน กรุณาส่งใบตอบรับมายัง htts://www.facebook.com/trangregis/ ภายใน...................
...............................................หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทคี่ ุณ............................. โทร. o๙ ๓๕๘o ๒o๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แผนกรับสมัครนักศึกษา
งานบริการการศึกษา
โทร. o๙ ๓๕๘o ๒o๖๒
โทรสาร. ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๕๙

ตัวอย่าง

แบบตอบรับให้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 256๔
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ...........................................
เลขที่............หมู่ที่..............ตาบล...................................อาเภอ..............................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.......................................หมายเลขโทรศัพท์........................................โทรสาร......................................
ชื่ออาจารย์แนะแนว/ผู้ประสาน..............................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................
Facebook…………………………………………………………………LINE ID…………………………………………………………………

 ยินดีอนุญาตให้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ / ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วันที่ (กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี)...........................................................................................................................
 ภาคเช้า (เวลา.................................................) ภาคบ่าย (เวลา.....................................................)
นักเรียน/นักศึกษา สามารถเข้าร่วม (โดยประมาณ) จานวน...................คน
 ไม่สามารถให้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ / ประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้
เนื่องจาก......................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................................
(.......................................................)
ผูส้ ่งแบบตอบรับ

คู่มือการให้บริการ : งานวินัยนักศึกษา
หน่วยงานที่ให้บริการ : แผนกรับสมัครนักศึกษา งานบริการการศึกษา สานักงานวิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ไม่มี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ
1. แจ้งความประสงค์ ผ่านเพจ ให้คาปรึกษา
แนะแนวอาชีพ RUTS TRANG CAMPUS
2. กลุ่มไลน์ ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ
RUTS TRANG CAMPUS
3. พบด้วยตนเอง งานบริการการศึกษา
แผนกรับนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ :
ลาดับ
ขั้นตอน
1. ประชุมวางแผนกิจกรรมงานวินัยนักศึกษา
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวินัยนักศึกษา
-ผ่านสื่อ
-กิจกรรมให้ความรู้
3. รับคาร้องทุกข์
-ระบบออนไลน์
-บันทึกข้อความ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1. เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
2. เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
4. เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
-10 นาที
-1 ชั่วโมง
-24 ชั่วโมง
-ในเวลาราชการ

ผู้รับผิดชอบ
แผนกรับสมัคร
นักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

ลาดับ
ขั้นตอน
4. สืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริง นักศึกษาชี้แจง
5. ผูบ้ ริหารพิจารณาบทลงโทษ
6. แจ้งบทลงโทษแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังกัดที่
เกี่ยวข้อง
7. สรุปผลการดาเนินงาน
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1. แบบบันทึกคาให้การ
2. แบบคาร้องทั่วไป

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
ภายใน 3 วัน
ภายใน 3 วัน
ภายใน 3 วัน

ผู้รับผิดชอบ
แผนกรับสมัคร
นักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

2 ชั่วโมง

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร
แผนกรับสมัครนักศึกษา
งานบริการการศึกษา
สานักงานวิทยาเขตตรัง

ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาการให้บริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาการให้บริการ
เพจ: ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ RUTS TRANG CAMPUS
2. กลุ่มไลน์ ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ RUTS TRANG CAMPUS

