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ค าน า 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการรับนักศึกษา
ประเภทโควตาวิชาเรียน  ซึ่งเป็นภารกิจและเป้าหมายหลักของการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
 
 เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
รับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน โดยผู้เขียนจะเขียนเชิงบรรยายแบบถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติ
จริง และจะสอดแทรก Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างาน รูปภาพกิจกรรม รวมถึงตัวย่างเอกสาร   
เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดควมเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน และใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับ
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่อไป   
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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กิตติกรรมประกาศ 

ดิฉันในฐานะผู้จัดท าคู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนเล่มนี้   ขอขอบพระคุณ  
รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา  ทีช่่วยผลักดัน 
และให้ค าแนะน าปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้คู่มือเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยด้วยความสมบูรณ์
ที่สุด  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

และขอขอบคุณ  คุณวลัยพร  ขันตะคุ  คุณพิศมัย  สารสม  คุณรัตนา  แจ่มจ ารูญ  และคุณ
นภาพร  มีทรัพย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษา  ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ด้วยความเต็ม
ใจตลอดเวลา  โดยทุกคนเป็นผู้มีส่วนที่ท าให้คู่มือเล่มนี้ส าเร็จได้ตามวัตถประสงค์เป็นอย่างดี  
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บทน ำ 

 

 

ควำมน ำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีฐานะเป็นมหาวิยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
แห่งแรกของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” มีระบบการบริหารงานที่
แตกต่างจากระบบราชการ  โดยมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระบบบริหารงานบุคคล การเงิน การ
บริหารวิชาการ และการจัดการทั่วไปได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย    
เพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดโดยเน้นการเรียน การสอนและการวิจัย  ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดด าเนินการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
หลักสูตรที่มีความหลากหลาย  ในระดับปริญญาตรีเปิดสอนรวมทั้งสิ้น 38 หลักสูตร  แบ่งเป็น 7 
ส านักวิชา  โดยมีการรับนักศึกษาหลายช่องทาง  แต่ช่องทางหลักที่ รับนักศึกษาจ านวนมากที่สุด คือ 
การรับนักศึกษาประเภทโควตา  โดย มทส. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่รับนักศึกษา
โควตาในระดับปริญญาตรีโดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษาแรกของการเปิดรับนักศึกษา 
คือ ปีการศึกษา 2536 ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนต่าง ๆ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการได้ก่อนเข้าเรียน  ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามนโยบายการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เยาวชนในทุก
ภูมิภาค คือ มุ่งเน้นการรับนักศึกษาโดยวิธีให้โควตามากถึงร้อยละ 80 ของจ านวนรับทั้งหมด  ดังนั้น 
ในการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึษาประเภทโควตาเป็น
การเฉพาะโดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ประกอบด้วยคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน   เพ่ือให้ผลการคัดเลือกที่ได้มีความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ในการรับนักศึกษาประเภทโควตาจากเดิมในอดีตที่ผ่านมา (ปี 2556-2558) จะก าหนด
คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ยนสะสม (GPAX)  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
พิจารณาการรับนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557  มีมติเห็นชอบว่า
มหาวิทยาลัยควรจะมีการปรับรูปแบบวิธีการรับนักศึกษาประเภทโควตาให้มีความเหมาะสมและมี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากรูปแบบเดิมจะค านวณโควตาจากจ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นฐานการค านวณ  หากโรงเรียนใดมีนักเรียนสมัครมาจ านวนมากก็
จะได้รับจัดสรรโควตามาก มีนักเรียนสมัครจ านวนน้อยก็จะได้รับจัดสรรโควตาน้อย  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ค าสั่งที่ 927/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการปรับรูปแบบวิธีการรับ
นักศึกษา และการคัดเลือกนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 ขึ้นมาท าหน้าที่ “ก าหนดรูปแบบ
วิธีการรับนักศึกษา และหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ประจ าปี
การศึกษา 2559 จนแล้วเสร็จ เพื่อให้การรับนักศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัยมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  ข้อสรุปของคณะท างานฯ มีมติเห็นชอบให้มีการรับ
นักศึกษาประเภทโควตาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  จะเรียกว่ำประเภทโควตำวิชำเรียน  คือ ก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ใน
การคัดเลือกจากผลการเรียน (GPAX) ต้องอยู่ในต าแหน่ง Percentile ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ของโรงเรียน  
โดยจะจัดสรรโควตาให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ และเน้นจังหวัดนครชัยบุรินทร์  (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์)  โดยโควตาที่จัดสรรให้จะขึ้นกับจ านวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็นหลัก 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1) ให้โควตาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์ เป็นจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดในแต่ละ
โรงเรียน 

1.2) ให้โควตาแก่โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดในแต่ละโรงเรียน 

1.3) ในกรณีที่โรงเรียนใดมีผู้สมัครเกินจ านวนโควตาที่ได้รับ ให้เรียงล าดับการให้โควตาตาม 
Percentile ของนักเรียน 

1.4) ในกรณีที่หลักสูตรใดมีผู้ สมัครเกินแผนการรับ ให้ เรียงล าดับความส าคัญตาม 
Percentile ของนักเรียน  

กลุม่ที ่2  จะเรียกวำ่ประเภทโควตำวชิำสำมญั  เป็นการคัดเลือกโดยใช้คะแนนการ
สอบวิชาสามัญ 9 วิชา ตามองค์ประกอบรายวิชาที่แต่ละสาขาวิชา/ส านักวิชาก าหนด 

 

ทั้งนี้ จ านวนรับและสาขาวิชาที่จะเปิดสมัครโควตาวิชาสามัญ  จะข้ึนอยู่กับแต่ละสาขาวิชา/
ส านักวิชาว่าต้องการจะรับนักศึกษาเพ่ิมอีกหรือไม่  โดยอาจพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาประเภท
โควตาวิชาเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 
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การปรับรูปแบบวิธีการรับนักศึกษาและการคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าว จะท าให้มี
ข้อดีทีแ่ตกต่างจากรูปแบบเดิม ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการกระจายโอกาสเข้ารับการศึกษา 
2. ให้โรงเรียนมีโอกาสได้รับการจัดสรรจ านวนที่นั่งตามจ านวนนักเรียนในโรงเรียน ไม่ใช่

จากจ านวนผู้สมัคร 
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแข่งขันกันเองภายในโรงเรียนอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้ได้

โควตาในการเข้าศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสเข้าศึกษาใน 
มทส. อีกเพ่ิมเติม 

แม้ว่าในปีการศึกษา 2559  จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับนักศึกษาประเภทโควตาก็
ตาม  แต่การด าเนินการต่าง ๆ นอกเหนือจากวิธีการคัดเลือกจะมีการด าเนินการลักษณะเช่นเดิม  
ดังนั้น ในคู่มือเล่มนี้จึงอาจมีเอกสารตัวอย่างบางตัวอย่างที่สามารถใช้ของปีการศึกษา 2558 และของ
ปีการศึกษา 2559 ร่วมกันได้  และจากความส าคัญที่กล่าวมาทั้งหมด  จึงเห็นควรที่จะมีการจัดท า
คู่มือในการด าเนินการรับนักศึกษาประเภทโควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน และใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน 
และคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการรับที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะขั้นตอนการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ค ำจ ำกดัควำม 

1) การรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน  แบ่งเป็น 
1.1) ให้โควตาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของแต่ละโรงเรียน 
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1.2) ให้โควตาแก่โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ (ยกเว้นในเขต 4 จังหวัด 
ตามข้อ 1.1) จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียน 

2) มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3) สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4) ส านักวิชา  หมายถึง  ส านักวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
5) ศูนย์บริการการศึกษา หมายถึง  ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
6) คณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา หมายถึง คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง

แต่งตั้งให้มีหน้าที่พิจารณาขั้นตอน วิธีการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษาที่
จะรับในแต่ละหลักสูตร  ประเภทการรับนักศึกษา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  วิธีการคัดเลือก 
ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้การรับนักศึกษามีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  พร้อมน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

7) คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  หมายถึง คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
มีค าสั่งแต่งตั้งใหมี้หน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา/
รับตรง  ตลอดจนด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา/รับตรง จนแล้วเสร็จ 

8) หัวหน้าฝ่าย  หมายถึง หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9)  เจ้าหน้าที่ หมายถึง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
10) ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ หมายถึง  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
11) ส่วนการเงินและบัญชี หมายถึง ส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
12) ส่วนประชาสัมพันธ์  หมายถึง  ส่วนประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
13) ระบบฯ หมายถึง  ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี 
14) นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ด าเนินการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  การให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

15) สอท.  หมายถึง  สมาคมอธิการบดีแห่งประทศไทย 
16) สทศ. หมายถึง  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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Flow Chart แสดงข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนรบันกัศกึษำท ัง้หมด 
 
เร่ิมต้น / สิ้นสุดการสื่อสาร  การท างาน             จุดเชื่อมต่อ             การพิจารณา / ตัดสินใจ          การบันทึก  / เอกสาร            
   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์ของกระบวนการ 

1. จัดท าปฏิทินการรับนักศึกษาศึกษา 
 
 

 

2. ส ารวจความต้องการข้อมูลการรับนักศึกษาของแต่ละ
ส านักวิชา เทยีบกับแผนการรับของฝ่ายวางแผน 
  
 

 

3. เมื่อได้ข้อมูลจากข้อ 2 ด าเนินการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับนักศึกษาเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการรับนักศึกษาและขอความเห็นชอบต่อสภา
วิชาการต่อไป  

 

4. เมื่อได้รับความเห็นชอบการรับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครเสนออธิการบดีลงนาม  
 

  

5. เปิดระบบรับสมัครของการรับนักศึกษา  
 
 

 

6. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา  

 

 

 

7. ด าเนินการรับสมัครผ่านทางเว็บ www.sut.ac.th/ces 

 

 

 

8.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ตรงตามประกาศ และ
ตรวจสอบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจข้อมูลการรับนักศึกษา 
จากส านักวิชา 

จัดท าข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

จัดท าประกาศรับสมัคร 

รับสมัครนักศึกษา 

ประชาสัมพันธก์ารรับนักศึกษา 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

และค่าสมัคร 

ท าปฏิทินการรับ
นักศึกษา 

 

เปิดระบบรับสมัคร 

A 

ปรับเป็น
คุณสมบัติไม่ตรง 

NO 

YES 

http://www.sut.ac.th/ces
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์ของกระบวนการ 

 
 
 

9. การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
ประเภทโควตา 

 

10. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
 
 

 

11. ประสานการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาให้กับส านัก
วิชาต่าง ๆ  
 

 

12. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อให้ผู้
ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 

 

13. ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาในระบบฯ  
 
 

 

14. รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และให้
นักศึกษาส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่   
 

 

15. จัดท าระเบียนประวัตินักศึกษา 
 
 

 

16. ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  
 
 

 

 

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษา 

จัดท าประกาศผลการคัดเลือก 

ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา 
 

 

รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ 

 
 จัดท าระเบียนประวัตินักศึกษา 
 
 

ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 

 

A 

คัดเลือก 
ปรับเป็น

คุณสมบัติไม่ผ่าน
การคัดเลือก 

NO 

YES 
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บทที ่2 

กำรวำงแผนและเตรียมกำรรบันกัศกึษำ 
 
 

2.1 กำรจดัท ำปฏทินิกำรรบันกัศกึษำศกึษำ 

 ก่อนการด าเนินการใด ๆ ต้องมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินการว่าจะด าเนินการเมื่อไร 
อย่างไร  โดยจะยึดจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เป็นหลักแล้วย้อนกลับขึ้นไปที่ละขั้นตอนจนถึง
ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงาน ในการก าหนดปฏิทินจะต้องมีขั้นตอนการท างานทั้งหมดและ
ครอบคลุมกิจกรรมรับนักศึกษาทุกประเภท หรือการสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบ ONET 
และ GAT/PAT  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมรับนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  ดังตัวอย่าง
ปฏิทินกิจกรรมการรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
ปลาย มิ.ย. 57 สอบถามจ านวนรับนักศึกษาจากส านักวิชา  

สัปดาห์ที่ 3 ของ ก.ค. 57 ประชุมพิจารณาการรับนศ. 

ส.ค. 57 - ส่งเร่ืองจัดจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และเสนอประกาศสภาวิชาการ  

ก.ย. 57 

- จัดท าประกาศรับสมัคร และเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

- ส่งต้นฉบับเอกสารฯ ให้โรงพิมพ์ 

- น าเอกสารใส่ซอง ส่งประกาศรับสมัคร ใบสมัคร และเอกสารประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน 

***  ก.ย. – ธ.ค. 57 *** ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร + แนะแนวสัญจร  

ปลาย ก.ย. – ต้น ต.ค. 57 จัดกิจกรรมประชุมครูแนะแนว  

7 – 8 ส.ค. 57 ตลาดนัดหลักสูตร มทส. 

27 ต.ค. – 4 ธ.ค. 57  
 

ช าระเงินได้ถึงวันที่ 5 ธ.ค. 57 

ด าเนินการรับสมัคร   
  ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์   www.sut.ac.th/ces  พร้อมช าระเงินค่าสมัครผ่านทางที่
ท าการไปรษณีย์  หรือ ธนาคาร และตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน 

ภายใน ธ.ค. 57 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโควตา ชุดใหญ่ 

8 – 12 ธ.ค. 57 
ฝ่ายรับนักศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้สมัครในระบบฯ 
- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสมัครกับส่วนการเงินฯ 

29 พ.ย. – 2  ธ.ค.  57 
สอบ GAT/PAT  ครั้งที่ 1/58   ประกาศผล 26 ธ.ค. 57   (สามัญ 7 วิชา สอบ 17-18 ม.ค. 
ประกาศ 21 ก.พ.) 

15 ธ.ค. 57 - 9 ม.ค. 58 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 - ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัคร พร้อมยืนยัน / แก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง  

19 – 23 ม.ค. 58 เตรียมข้อมูลผู้สมัคร คัดเลือก  เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

http://www.sut.ac.th/ces
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

7 – 8  ก.พ. 58 สอบ ONET ’57  ประกาศผล 21 มี.ค. 

ภายใน 3 ก.พ. 58 

- ประชุมกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา (เฉพาะฝ่ายมหาวิทยาลัย) 
   วันที่  27 ม.ค. 58 (9.00 - 12.00 น.) 
- ประชุมกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา (ภายนอก) 
   วันที่  3  ก.พ. 58  (9.00 – 12.00 น.) 

10 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  

ส. 28 ก.พ. – อา. 1 มี.ค. 58 การสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 

9 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์  www.sut.ac.th/ces 

7-10  มี.ค. 58 สอบ GAT/PAT  ครั้งที่ 2/58   ประกาศผล 10 เม.ย. 

9 – 23 มี.ค. 58 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตอบยืนยันเข้าศึกษา พร้อมช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์  

26 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   

24 เม.ย. 58 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันการเข้าศึกษาให้ สอท. 

28 เม.ย. - 1 พ.ค. 58 นักเรียนยืนยัน Clearing-House 

6 พ.ค. 58 สอท. ส่งชื่อผู้ยืนยันให้ มทส. 

7 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

29 – 30 มิ.ย. 58 รายงานตัวขึ้นเบียนนักศึกษาประเภทโควตา/รับตรง + Admissions 

10 – 17 พ.ค. 58 สมคัร Admissions  (จ าหน่ายระเบียบการตั้งแต่  6 พ.ค.) 

5  มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (Admissions) 

15 – 17 ม.ิย. 58 มหาวิทยาลัยสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (Admissions) 

1 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภท Admissions 

 13 ก.ค. 58 เปิดภาคการศึกษา 

 

เมื่อได้ปฏิทินการรับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  เสนอผู้อ านวยพิจารณาร่างก าหนดการ  หาก
เห็นชอบส าเนาแจ้งเจ้าหน้าทุกคนในฝ่ายรับนักศึกษา  เพ่ือเป็นแผนการด าเนินงานของฝ่ายรับ
นักศึกษา และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการด าเนินงานของการรับนักศึกษาประเภทอ่ืน ๆ 
ไม่ให้เวลาทับซ้อนกัน หลังจากนั้นจะน าก าหนดการรับสมัครนี้เสนอขอความเห็นชอบที่ประชุม
พิจารณาการรับนักศึกษาและสภาวิชาการก่อนการรับนักศึกษาต่อไป 

 

2.2 ส ำรวจควำมตอ้งกำรรบันกัศกึษำ 

จัดท าบันทึกถึงคณบดีทุกส านักวิชาเพ่ือส ารวจความต้องการจ านวนรับนักศึกษาของแต่ละ
สาขาวิชา/ส านักวิชา  โดยจะยึดสาขาวิชาและจ านวนรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาของฝ่าย
วางแผนเป็นหลัก แล้วให้ส านักวิชากรอกข้อมูลจ านวนรับที่ต้องการรับในแต่ละสาขาวิชาลงในแบบ
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แจ้งข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตรและจ านวนรับนักศึกษา  (ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่าย
วางแผน และแบบแจ้งข้อมูลการเปิดสอนฯ อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ1) 
 

2.3 ขอควำมเห็นชอบกำรรบันกัศกึษำ   

หลังจากได้ข้อมูลตามข้อ 2.2 แล้ว ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ  ดังนี้ 
2.3.1 นัดผู้บริหารเพ่ือก าหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา  โดยใช้วิธี

โทรศัพท์หาวันว่างของผู้บริหารจากเลขานุการ  หลังจากได้วันแล้วให้ด าเนินการจัดท า
หนังสือเชิญประชุมฯ (หลัก ๆ ที่ต้องว่างตรงกัน คือ อธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  และผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 

2.3.2 จัดท าวาระการประชุม  โดยวาระหลัก ๆ จะเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับรายงานผล
การด าเนินงานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษาที่ผ่านมา และรายงาน
จ านวนนักศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่วน
วาระเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาระดับปริญาตรี  
ประจ าปีการศึกษานั้นๆ และประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา  
โดยวิธีพิเศษ เป็นต้น เมื่อด าเนินการเสร็จให้น าเสนอผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา
พิจารณาเบื้องต้น  แล้วจึงส าเนาเอกสารเพ่ือจัดท าระเบียบวาระการประชุมส่งให้
คณะกรรมการก่อนถึงก าหนดการประชุมอย่างน้อย 3 วัน  (ดังตัวอย่างวาระการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้าที่ ผ4) 

2.3.3 ในระหว่างการประชุมหัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษา 1 คน จะ
ท าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการการประชุม หลังจากนั้นจะจัดท ารายงานการประชุม 
และน าเสนอผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาพิจารณาเบื้องต้น  หากผู้อ านวยการ
เห็นชอบ จึงด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเสนอผู้อ านวยการฯ ลงนาม  แล้วจึง
ส าเนาเอกสารรายงานการประชุม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม  
ก าหนดให้คณะกรรมการตอบกลับมาประมาณ 1 สัปดาห์  หลังจากวันส่งหนังสือออก  
โดยหากมีการแก้ไขให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการแจ้งแก้ไข  แต่หากแก้ไขนอกเหนือ
หรือแตกต่างจากประเด็นที่เราสรุปให้หารือขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการฯ ก่อน
แก้ไข  และด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้อ านวยการฯ ลงนาม  
จากนั้นจัดเก็บใส่แฟ้มรายงานการประชุม   

ข้อควรระวัง : ให้เก็บเอกสารตอบกลับของคณะกรรมการทุกท่านไว้ หรือจดบันทึกไว้ว่ามีการ
ตอบกลับกี่คน ไม่ตอบกลับกี่คน มีการแก้ไขอย่างไรบ้าง  เพ่ือไว้ใช้อ้างอิงในการท าวาระการ
ประชุมครั้งต่อไป ในระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม   
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2.3.4 หลังจากประชุมเสร็จให้ด าเนินการ 2 อย่างพร้อมกัน ดังนี้ 

2.3.4.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษาด าเนินการ 

 ท าเรื่องจัดจ้างท าประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา  ส่งไปยังส่วนพัสดุ
เพ่ือหาผู้ประกอบการ โดยก าหนดจ านวนหน้า รูปแบบที่ต้องการแบบคร่าว ๆ  
จ านวนเล่ม   

 ท าเรื่องขออนุมัติงบประมาณต่ออธิการบดี เพ่ือจัดจ้างท าประกาศรับสมัคร
ประเภทโควตา 

 ออกแบบ/ประสานผู้เชี่ยวชาญออกแบบประกาศรับสมัครฯ ให้ดูสวยงาม 
ทันสมัย น่าอ่าน  และส่งให้ผู้ประกอบการเพ่ือประกอบการเสนอราคา 

 และแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังส่วนประชาสัมพันธ์เพ่ือจัดท าแผ่นพับและโปสเตอร์
ต่อไป 

2.3.4.2 จัดท าวาระการประชุมเรื่อง  ขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
เสนอสภาวิชาการพิจารณา โดยข้อมูลจะประกอบด้วย หลักสูตรที่เปิดสอน
จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครวิธีการ
คัดเลือก ระยะเวลา/ขั้นตอนการด าเนินการ  วิธีการสมัคร อัตราค่าธรรมเนียม
การสมัคร และ การยืนยันเข้าศึกษา  ตลอดจนจัดท าประกาศรับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษาประเภทโควตา  ด าเนินการเสร็จให้น าเสนอผู้อ านวยการศูนย์บริการ
การศึกษาพิจารณาเบื้องต้น  แล้วจึงท าหนังสือส่งส าเนาเอกสารวาระการ
ประชุมไปยังเลขาสภาวิชาการ (รองอธิการปบีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม)  และ
ส่งไฟล์วาระไปยัง e-mail  ของส่วนส่งเสริมวิชการ ac_meeting@sut.ac.th  
ให้จัดไฟล์วาระเรียงล าดับตามที่จะน าเสนอเป็นไฟล์ PDF  แยกเป็นโฟลเดอร์ 
ปริญญาตรี  บัณฑิตศึกษา  นักศึกษาผู้พิการ  ดังตัวอย่างไฟล์ของระดับปริญญา
ตรี เช่น 

 วาระน าเรื่องขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตารางแผนการรับนักศึกษาของแต่ลหลักสูตร 

 คุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด 

 ประกาศรับสมัครฯ 

mailto:ac_meeting@sut.ac.th
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2.3.4.3 เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาและประกาศรับสมัคร
เรียบร้อยแล้ว  ให้จัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาฯ เสนอ
อธิการบดีลงนาม 

2.3.4.4 หลังจากอธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้ส าเนาเก็บไว้ที่ฝ่าย 1 ชุด และสแกน
ประกาศรับสมัครฯ ส่งไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบน าขึ้น
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บ www.sut.ac.th/ces (ดังตัวอย่างประกาศรับสมัคร 
ในภาคผนวกหน้าที่ ผ5)  

2.3.4.5 แจ้งข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครประเภทโควตาไปยังทีมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลรายละเอียดประชาสัมพันธ์บนเว็บ และ Social Media 
ต่าง ๆ ตลอดจนการออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ 

2.3.4.6 ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนทั่วประเทศ แจ้งรายละเอียดการรับสมัคร
นักศึกษาประเภทโควตา  และแนบประกาศรับสมัครฯ แผ่นพับและโปสเตอร์ ที่
ส่วนประชาสัมพันธ์เป็นผู้จัดท า เพ่ือให้น าประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนให้ (ตัวอย่าง
หนังสือส่งถึงผู้อ านวยการโรงเรียนอยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ8) 
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บทที ่3 

กำรประชำสมัพนัธ์กำรรบันกัศกึษำ 
 
 

3.1 กำรประชำสมัพนัธ์หลกัสูตร 

 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษาจะมีส่วนในการด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 

3.1.1 จัดการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา  

3.1.2 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกับส่วน
ประชาสัมพันธ์ ตามก าหนดการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ซึ่งส่วนประชาสัมพันธ์จะท าหนังสือมาขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ดังตัวอย่าง
ก าหนดการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20   
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3.2  กำรจดัประชุมอำจำรย์แนะแนว 

 การจัดกิจกรรมการประชุมอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ควรจะจัดขึ้นในช่วงก่อน
การรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาของทุกปีหรืออย่างช้าก็ช่วงต้นๆ ของการเปิดรับสมัคร  ซึ่ง
ช่วงเวลาและรูปแบบการจัดในแต่ละปี ขึ้นกับการหารือร่วมกับส านักวิชา  โดยในแต่ละปีจะมีรูปแบบ
การประชุมที่แตกต่างกันออกไป  เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้รับข้อมูลใหม่ ๆ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดิม ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมที่เคยปฏิบัติมา เช่น 

 เชิญคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้แทนของแต่ละสาขาวิชา/ส านักวิชา มาบรรยาย
จุดเด่น  ลักษณะการท างาน  อัตราการได้งานท า ของสาขาวิชา/ส านักวิชา 

 เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ  มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจาก 
มทส. และเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลผลิตที่ดีของ มทส. 

 เชิญศิษย์ปัจจุบัน มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในขณะที่เรียนที่ มทส. 

 เชิญครูแนะแนวมาเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ มทส.   

 อาจมีกิจกรรมเสริมนอกสถานที่ เช่น น าไปศึกษาดูงานที่สถานประกอบการของ
บัณฑิต มทส.   

 มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครูแนะแนว  เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ เป็นต้น 
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Flow Chart แสดงข ัน้ตอนกำรจดัประชุมอำจำรย์แนะแนว 
 
เร่ิมต้น / สิ้นสุดการสื่อสาร  การท างาน             จุดเชื่อมต่อ             การพิจารณา / ตัดสินใจ          การบันทึก  / เอกสาร            

   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์ของกระบวนการ 

1. ก าหนดวันจัดกิจกรรมและจัดหาของที่ระลึกส าหรับผู้เข้า
ประชุม 
 

 

2. จองห้องประชุม 
 
  

 

3. หารือรูปแบบกิจกรรมร่วมกับส านักวิชา 
 
 

 

4. ท าร่างก าหนดการและรายละเอียด 
 
 

 

5. ท าหนังสือเชิญ/ ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 
 

 

6. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน / 
แบบสอบถาม 
 

 

7. จัดเตรียมสถานท่ี / เอกสาร / ไฟล์งานต่างๆ  
 
 

 

8. สรุปผลการจัดกิจกรรมเสนออธิการบดี  
 
 

 

ก าหนดวันจัดกิจกรรม 

 

จองห้องประชุม 

 

หารือรูปแบบกิจกรรม 

ท าก าหนดการและรายละเอียด 

 

เชิญ/ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดสถานท่ี 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 
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รำยละเอียดข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนกำรจดัประชุมอำจำรย์แนะแนว 

 3.2.1 การเตรียมงานก่อนถึงวันประชุม  ควรจะเริ่มวางแผนและเตรียมงานก่อนวันประชุม
ประมาณ 1-2 เดือน 
       3.2.1.1 ก าหนดวัน เวลา การจัดกิจกรรมควรเป็นวันที่อธิการบดีและผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการการศึกษาว่างตรงกัน เนื่องจากเป็น Key Person ในการต้อนรับและให้ข้อมูลแก่อาจารย์
แนะแนว 
  3.2.1.2 หาสถานที่จัดกิจกรรมให้ค านึงถึงขนาดของห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ทั้งหมด  หลังจากนั้นให้ด าเนินการจองห้องประชุมไว้ล่วงหน้า โดยให้เลือกจัดที่ห้องเรียน
ก่อนเพราะไม่มีค่าใช้จ่าย  จะเลือกตามล าดับ คือ 1) ห้อง B5101 (600 ที่นั่ง) ให้สอบถามจากฝ่าย
ตารางสอนตารางสอบ หากไม่ได้ก็จะเลือก 2) สุรสัมมนาคาร และหากไม่ได้ก็จะเลือก 3) สุรพัฒน์ 2  
ตามล าดับ  เนื่องจากจะค านึงถึงความเหมาะสมของขนาดห้องกับผู้เข้ าประชุม และค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดข้ึน และความสะดวกในการด าเนินการเป็นหลัก   

 หากจัดที่สุรสัมมนาคารจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าห้องประชุม ค่าอุปกรณ์สื่อโสตฯ 
และใช้บริการอาหารกลางวัน เครื่องดื่มอาหารว่างของสุรสัมมนาคาร   

 หากจัดที่อาคารสุรพัฒน์ 2 จะต้องประสานจองสถานที่กับเทคโนธานีก่อน  
 
ข้อสังเกต : กรณีจัดประชุมครึ่งวันควรประชุมในช่วงเช้าเพ่ือผู้เข้าประชุมจะได้รับประทานอาหาร
กลางวัน และเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงบ่าย 

 
       3.2.1.3 จัดหาของที่ระลึกส าหรับผู้ เข้าประชุม โดยด าเนินการหารือในเบื้องต้นกับ
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาว่าของที่ระลึกควรจะเป็นอะไร หลังจากนั้นจึงส ารวจราคาสินค้า 
ต่อรองราคาและขอใบเสนอราคาด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านส่วนพัสดุ  โดยให้ด าเนินการก่อนวัน
ประชุมประมาณ 2 เดือน มิฉะนั้นอาจจะได้รับของที่ระลึกไม่ทันการจัดประชุม 
    3.2.1.4 ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาและฝ่ายรับนักศึกษา ประชุมหารือร่วมกับส านัก
วิชา ร่วมกันพิจารณาก าหนดรูปแบบการประชุม ก าหนดการประชุม และบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็น
วิทยากร หลังจากนั้นด าเนินการประสานและท าหนังสือเชิญวิทยากรต่อไป   (ตัวอย่างก าหนดการ
ประชุมอยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ9) 
  3.2.1.5 จัดท าบันทึกเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด  ดังนี้  
 1) อธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และบรรยาย
พิเศษ (ถ้ามี) 
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 2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานต่ออธิการบดี 
 3) คณบดีทุกส านักวิชา เป็นแขกผู้มีเกียรติ  

  3.2.1.6 จัดท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษา พร้อมแนบก าหนดการประชุมอาจารย์แนะแนว เสนออธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรม) พิจารณาอนุมัติ  รายละเอียดที่ขออนุมัติประกอบด้วย 
   1) ขออนุมัติจัดประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา   
   2) ขออนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ได้แก่ 

 ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่มอาหารว่าง ให้ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน
เงินที่จะใช้ เช่น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา (ถ้ามี) 

 ค่าจัดท าของที่ระลึก ให้ระบุชื่อสิ่งของพร้อมจ านวนที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินที่
จะใช้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมค่าขนส่ง เช่น กระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้า
ประชุม เป็นต้น  

 ค่าสถานที่จัดประชุม  กรณีห้อง 600 ที่นั่ง (B5101) ไม่ว่าง  

 กรณีจัดมีการประชุมนอกสถานที่และมากกว่า 1 วัน จะมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถ
กรณีไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าอาหารจะมี
จ านวนมื้อมากขึ้น เป็นต้น 

 ค่ าใช้ จ่ าย เบ็ ด เตล็ ด  ค่ าธรรม เนี ยม ในการโอน เงิน  ค่ า เช่ าบริการสื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ข้อสังเกต : การจัดท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด หากมีรายการ
ค่าใช้จ่ายชัดเจนให้ระบุไว้ในบันทึกด้วย มิฉะนั้นอาจต้องท าบันทึกขออนุมัติเพ่ิมเติม เช่น ค่าของรางวัล 
ค่าจ้างคนงานขนโต๊ะเก้าอ้ี เป็นต้น 

   3) ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ (ระบุชื่อ-สกุล) เป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายและตรวจรับวัสดุ เมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วให้เจ้าหน้าที่ตามชื่อที่ระบุด าเนินการเขียนแบบฟอร์มยืมเงินทดรองจ่ายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งให้ส่วนการเงินและบัญชีต่อไป 
  3.2.1.7 ก่อนวันประชุมประมาณ 1 เดือน ให้ด าเนินการจัดท าจดหมายเชิญประชุมอาจารย์
แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งถึงผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ในจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์)  โดยแนบก าหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุม ก าหนดให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลับมาที่ฝ่ายรับนักศึกษาหลังจากวันท าหนังสือ
เชิญประชุมประมาณ 3 สัปดาห์ เสนอผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา  โดยขออนุญาตใช้วิธีสแกน
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ลายมือชื่อผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาเนื่องจากจดหมายมีจ านวนมาก  หลังจากนั้นท าการออก
เลขหนังสือ ลงวันที่  ด าเนินการพิมพ์จดหมายเวียนดังกล่าว จากนั้นเรียงเอกสารตามล าดับคือ 1) 
จดหมายน าส่ง 2) ก าหนดการประชุม 3) แบบตอบรับ บรรจุลงซองจดหมายแล้วน าส่งทางไปรษณีย์ 
(ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมอาจารย์แนะแนวอยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ10) 
  3.2.1.8 เมื่อโรงเรียนส่งแบบตอบรับกลับมาที่ฝ่ายรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษา
ด าเนินการ 
    1) บันทึกข้อมูลผู้เข้าประชุมทั้งหมดลงในไฟล์ที่เตรียมไว้ เช่น ชื่อ-สกุล โรงเรียน เบอร์
โทร ต าแหน่ง เป็นต้น 
   2) จัดท ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมส าหรับใช้ในการลงทะเบียนลงชื่อก่อนเข้าห้องประชุม   
   3) จัดเอกสารการประชุมและของที่ระลึก ส าหรับผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม  วิทยากร
หรือผู้ด าเนินรายการ พิธีกร และคณาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
   4) จัดหาอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง  และสถานที่รับประทานอาหาร 
   5) จัดท าแบบสอบถามการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยขอความ
อนุเคราะห์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส าเนาเอกสารตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะ
แจกหลังจากลงชื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (ตัวอย่างแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ11) 
  3.2.1.9 ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์บริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยกันต้อนรับอาจารย์แนะแนวฯ ที่มาประชุม รับลงทะเบียนและแจกเอกสารให้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม (จ านวนตามความเหมาะสมของแต่ละปี) 
  3.2.1.10 ประสานงานทุนการศึกษาขอนักศึกษามาช่วยงาน (ถ้ามี) 
  3.2.1.11 ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

    1) ส่วนประชาสัมพันธ์   

 ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นพิธีกรในกิจกรรมการจัดประชุม
อาจารย์แนะแนวฯ 

 ขึ้นป้ายตัวอักษรไฟวิ่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ ข้อความ เช่น “ยินดีต้อนรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มาประชุม... มทส. พบอาจารย์แนะแนว  วันที่ ...ณ อาคาร.....” เป็นต้น 
ส่งไปที่ e-mail : pr@sut.ac.th และโทรศัพท์แจ้งเมือ่ส่งไฟล์แล้ว 

 ถ่ายภาพท าข่าวในวันจัดกิจกรรม   
   2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  (กรณีใช้ห้อง B5101 : 600 ที่นั่ง) เป็นห้อง
ประชุม) ให้เขียนแบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์  ส่งไปที่ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณ
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สารและสื่อการศึกษา (แบบฟอร์มอยู่ที่ตู้เอกสารส่วนกลางของศูนย์บริการการศึกษา) อุปกรณ์ที่ขอใช้
ในวันประชุม ได้แก่  

 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อโสตฯ ที่มีอยู่ในห้องเรียน 

 ไมโครโฟนส าหรับพิธีกร 1 ตัว 

 จัดไมโครโฟนบนโพเดี้ยมส าหรับประธานกล่าวเปิดการประชุม 1 ตัว 

 ไมโครโฟนตั้งโต๊ะส าหรับผู้ด าเนินรายการหรือวิทยากรบรรยายบนเวที  

 ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว พร้อมขาตั้งพ้ืน ส าหรับผู้เข้าประชุมถามกรณีมีข้อ
สงสัย 

   3) ส่วนอาคารสถานที่  ประสานเกี่ยวกับ 
 งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม (เบอร์โทรศัพท์ภายใน 5204-5) ได้แก่  

 จัดหาโพเดี้ยม โต๊ะเก้าอ้ี ให้เพียงพอส าหรับใช้ในงาน 

 จุดรับลงทะเบียนใช้โต๊ะ 5 ตัว (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จังหวัดละ 1 ตัว 
นครราชสีมาใช้ 2 ตัว) 

 จุดวางเครื่องดื่มอาหารว่างใช้โต๊ะ 6 ตัว (ด้านหน้าห้องประชุมโต๊ะ 5 ตัว 
เพ่ือวางเบรคให้ผู้เข้าร่วมประชุม  ด้านหลังเวทีโต๊ะ 1 ตัว เพ่ือวางเบรคไว้
เสริฟ พิธีกร วิทยากร ผู้ด าเนินรายการ คณาจารย์ของ มทส.) 

 จุดรับประทานอาหารกลางวัน เช่น ใช้โต๊ะ 60 ตัว เก้าอ้ี 350 ตัว เป็นต้น 
แต่ถ้ามีโต๊ะเก้าอ้ีวางในพ้ืนที่เดิมอยู่แล้วบางส่วนก็ให้พิจารณาปรับลด
จ านวนโต๊ะเก้าอ้ีที่จะให้ส่วนอาคารสถานที่หามาเพ่ิมได้ตามความเหมาะสม  

 จุดตั้งอาหารบุปเฟ่ต์ 2 จุด  ใช้โต๊ะ 10 ตัว  และตั้งคูลเลอร์น้ าดื่ม 2 จุด ใช้
โต๊ะ 2 ตัว   

 งานรักษาความปลอดภัย  (เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4567) ได้แก่  

 ดูแลระบบจราจร ที่จอดรถ ในช่วงก่อนการประชุมและหลังเลิกการประชุม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ติดป้ายบอกทางไปห้องประชุมและจัดเก็บหลังสิ้นสุดการประชุม  (ฝ่ายรับ
นักศึกษาจะเป็นผู้ประสานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าป้ายบอก
ทางจากประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ประตูที่ 1, 2, 3 ไปอาคารเรียนรวม 
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หรืออาคารอ่ืนที่ใช้ประชุมเพ่ือส่งต่อให้ส่วนอาคารสถานที่ด าเนินการติด
ป้าย)  

 ดูแลเฝ้าระวังรักษายานพาหนะของอาจารย์และบุคลากรที่มาประชุมกรณี
มีการประชุม 2 วันและจอดข้ามคืน 

 งานภูมิทัศน์ (เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4131) ได้แก่  
     จัดหาต้นไม้ประดับบริเวณหน้าห้องประชุม และหน้าเวทีในห้องประชุม 
(ในช่วงจัดสถานที่ให้ประสานกับฝ่ายตารางสอนตารางสอบก่อนว่าจะสามารถน าต้นไม้มาวางได้วัน
ไหน เวลาไหน ที่ห้องเรียนว่างไม่ตรงกับการเรียนการสอน) หลังจากนั้นให้แจ้งผู้รับผิดชอบงานของ
ส่วนอาคารสถานที่เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 งานซ่อมบ ารุงและรักษา (เบอร์โทรศัพท์ภายใน 5203) ได้แก่  
     กรณีจัดที่อาคารสุรพัฒน์ 2 ประสานงานให้ดูแลความสะอาดบริเวณจัด
กิจกรรม เช่น หน้าเวที บนเวที ห้องน้ า และด้านหลังเวทีส าหรับใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน 
เป็นต้น 
   4) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ท าบันทึกถึงผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวีดีโอในวัน
ประชุมอาจารย์แนะแนวฯ 
   5) ศูนย์คอมพิวเตอร์  กรณีจัดประชุมที่สุรสัมมนาคาร หรืออาคารสุรพัฒน์ 2  
ประสานงานยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์  
  3.2.1.12 เขียนรายการที่ขอยืม/เบิกอุปกรณ์ ที่ฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา (ควรจอง
ไว้ล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อป้องกันหน่วยงานอื่นมายืมใช้ตรงกัน) ได้แก่ 

 ผ้าปูโต๊ะจ านวนตามความเหมาะสมส าหรับคลุมโต๊ะลงทะเบียน โต๊ะวาง
อาหารว่าง   

 กาต้มน้ าร้อนถังใหญ่ และกระติกน้ าร้อน  ส าหรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมชง
เครื่องดื่ม และส าหรับชงเครื่องดื่มให้วิทยากรด้านหลังเวที  

 แจกันดอกไม้ ประดับโต๊ะลงทะเบียน  โต๊ะบนเวที  โพเดี้ยม ตามความ
เหมาะสม 

  3.2.1.13 ด าเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในวันประชุม ตามความเหมาะสม ได้แก่   

 ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแยกตามจังหวัด พร้อมคลิบบอร์ดส าหรับ
วางใบลงลายมือชื่อ 
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 ใบลงลายมือชื่อวิทยากร  ผู้ด าเนินรายการ  พิธีกร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
มทส. ที่ร่วมประชุม 

 ปากกา ส าหรับเซ็นชื่อลงทะเบียน 

 บอร์ดหรือขาตั้งพ้ืนพร้อมแขวนป้ายชื่อแต่ละจังหวัดวางด้านหลังโต๊ะ
ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้สะดวกและรวดเร็ว  

 เอกสารการประชุม และของที่ระลึก   

 กระดาษเปล่าขนาด ครึ่ง A4 ส าหรับเขียนค าถาม ถามในที่ประชุม 

 ตะกร้าใส่แบบสอบถาม  เขียนข้อความ “ส่งคืนแบบสอบถาม”  ติด
ด้านหน้าให้เห็นชัดเจน  

 กรรไกรส าหรับตัดซองกาแฟ โอวัลติล คอฟฟ่ีเมต 

 ชุดแก้วกาแฟจัดให้เพียงพอแก่การใช้งานส าหรับเสริฟ วิทยากร  ผู้ด าเนิน
รายการ  พิธีกร คณาจารย์ มทส. วางบนโต๊ะด้านหลังเวที  ส่วนกระติกน้ า
ร้อนในวันประชุมให้น าไปเสียบปลั๊กไฟฟ้าด้านนอกห้องตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือป้องกันการใช้ไฟฟ้าในห้องมากเกินไป 

  3.2.1.14 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละจุด ดูตามความเหมาะสม   

 รับลงทะเบียน แจกของที่ระลึก เอกสาประกอบการประชุม และอาหารว่าง  
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่จากฝ่ายอ่ืน และ
นักศึกษา (ถ้ามี) ประมาณ 10 คน 

 ดูแลอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง ประมาณ 2 คน    

 ดูแลการประชุมในห้องประชุม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ 1 คน   

 ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เชิญแขก ผู้เข้าประชุม และวิทยากร เข้าที่นั่ง  
โดยให้กันที่นั่งไว้ด้านหน้าท าป้ายชื่อติดไว้ เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา รอง
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร เป็น
ต้น  ใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ 2-3 คน 

 ดูแลวิทยากรระหว่างการประชุม เจ้าหน้าที่ 1 คน  

 ช่วงถาม-ตอบ เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันรับกระดาษค าถามส่งให้วิทยากร 
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 3.2.1.15  ก่อนวันประชุม 1 วัน  ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดสถานที่  
ห้องประชุม  ดูแลความเรียบร้อย  ความสะอาดบริเวณรอบๆ  อุปกรณ์สื่อโสต  การจัดภูมิทัศน์ให้
สวยงาม  เตรียมไฟล์ต่าง ๆ ส าหรับวิทยากรลงคอมพิวเตอร์ และทดสอบการเปิดไฟล์  เป็นต้น 

 3.2.2  การด าเนินงานในวันประชุมและหลังการประชุม 
  1) มาปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน ข้อ 3.2.1.14 ก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมประมาณ 1 
ชั่วโมง เพ่ือเตรียมการต่าง ๆ และให้เกิดความพร้อมที่สุดก่อนเริ่มงาน 
    2)  จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ท่ียืมมา 
  3)  เก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งแยกตามจังหวัด หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษาช่วยกันคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และประมวลผล สรุปผลการจัดประชุมฯ 
เสนออธิการบดีทราบต่อไป 

 

เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน 
 และแจกอาหารว่างพร้อมของที่ระลึก 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรม “มทส. พบอาจารย์แนะแนว” 
 

 

 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษากล่าวรายงาน 
และ 

อธิการบดีกล่าวเปิดการประชุม 
พร้อมบรรยายพิเศษ 

 เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง    
      อาจารย์แนะแนว 

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง  
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 ทีมงาน มทส. ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์แนะแนว 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาจารย์แนะแนว  
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บทที ่4 
กำรรบัสมคัรนกัศกึษำและกำรคดัเลือก 

 
 

4.1  กำรเปิดระบบรบัสมคัร 

ก่อนด าเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาผ่านเว็บรับสมัครที่ www.sut.ac.th/ces  
ฝ่ายรับนักศึกษาจะต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชารายภาค [1] ก่อนการรับสมัคร
นักศึกษาประเภทโควตา  เปิด/ปิด ระบบรับสมัครทางเว็บ [2] เพ่ือก าหนดระยะเวลาของการรับ
สมัคร  

การด าเนินการดังที่กล่าวมา จะถูกน าไปค านวณโควตาให้กับทางโรงเรียน บันทึกข้อมูล
โรงเรียนรายภาค [3] เมื่อมีผู้สมัครเข้ามา จ านวนผู้สมัครจะแสดงขึ้นมาทันที ซึ่งแต่ละหัวข้อมีข้ันตอน
การด าเนินการในระบบ Back Office ดังนี้ 

[1] บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชารายภาค :  ในบทที่ 7 หน้า 59 
[2] เปิด/ปิด ระบบรับสมัครทางเว็บ :  ในบทที่ 7 หน้า 61 
[3] บันทึกข้อมูลโรงเรียนรายภาค  :  ในบทที่ 7 หน้า 63 

 

4.2  กำรตรวจสอบคณุสมบตัแิละกำรช ำระเงนิ 

 เมื่อผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บรับสมัครเข้ามา  ระบบฯ จะก าหนดสถานะให้
นักเรียนรายนั้นเป็น สถานะ 5 : ไม่ช าระเงินหรือยกเลิกการสมัคร  โดยหลังจากที่ผู้สมัครกรอกข้อมูล
การสมัครและช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปปรับสถานะผู้สมัครประเภท
โควตาให้ผู้สมัครเป็น 10 : ผู้สมัครเข้าคัดเลือก [ขั้นตอนการด าเนินการปรับสถานะผู้สมัครประเภท
โควตาในระบบ Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 65]  ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการสมัคร
มายังมหาวิทยาลัย  และหลังจากหมดเขตการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ผู้สมัครทุกคน
เข้ามาด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเอง พร้อมยืนยันข้อมูลการสมัครภายในเวลาที่
ก าหนด   (บางปีอาจส่งข้อมูลให้โรงเรียนช่วยตรวจสอบด้วยหากจ าเป็น) เมื่อหมดก าหนดการยืนยัน
ข้อมูลการสมัคร จะน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดเตรียมส าหรับเสนอคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
ประเภทโควตาต่อไป   

ก่อนการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  จะต้องด าเนินการเสนอองค์ประกอบของ
คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาต่ออธิการบดี และสภาวิชาการ  องค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ จะประกอบด้วยคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ตัวอย่า
ง 2 

http://www.sut.ac.th/ces
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ภายนอกมหาวิทยาลัย ในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกันที่สุด  โดยกรรมการภายในมหาวิทยาลัยจะ
ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็นประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม  เป็นรองประธาน  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และคณบดีทุกส านักวิชา  เป็น
กรรมการ   

 ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะด าเนินการเลือกจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 6 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน และผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คน โดยมีหลักการเลือก ดังนี้ 

1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 6 คน เลือกจาก 
1.1)  คนที่ 1 จะเลือกจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
1.2) คนที่ 2 จะเลือกจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

ภาคอีสานในจังหวัดที่เหลือจากข้อ 1.1  โดยจะเวียนกันไปที่ละเขต 
1.3) คนที่ 3 จะเลือกจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

จังหวัดภาคตะวันออก โดยจะเวียนกันไปที่ละเขต 
1.4) คนที่ 4 จะเลือกจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

จังหวัดภาคเหนือ โดยจะเวียนกันไปที่ละเขต 
1.5) คนที่ 5 จะเลือกจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

จังหวัดภาคกลาง โดยจะเวียนกันไปที่ละเขต 
1.6) คนที่ 6 จะเลือกจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

จังหวัดภาคใต้ โดยจะเวียนกันไปที่ละเขต 
2) ผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน จะเลือกจากโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนในมหาวิทยาลัย

มากที่สุดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ดังนี้ 
2.1) คนที่ 1 จะเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

(นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์)  
2.2) คนที่ 2-3 จะเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในภาคที่เหลือทั้งหมด (ภาคอีสาน

ยกเว้นจังหวัดในข้อ 2.1)  โดยจะสลับภาคกันไป 
2.3) คนที่ 4 จะเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

3) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คน  จะสลับกันไปในแต่ละภาค แต่
ไม่ควรซ้ ากับภาคในข้อที่ 2.2  เพื่อให้เกิดการกระจายไปทุกภาค 
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โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการทั้งหมด  มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก

นักศึกษา ตลอดจนด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ประจ าปีการศึกษา 
2559  จนแล้วเสร็จ  

2. คณะกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่เพ่ิมในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การคัดเลือกนักศึกษา ตลอดจนด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภทรับตรง  
ประจ าปีการศึกษา 2559  จนแล้วเสร็จ  

 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว ให้ท าหนังสือถึงส่วนสารบรรณและนิติการเพ่ือ
จัดท าท าค าสั่งต่อไป  (ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา อยู่ใน
ภาคผนวกหน้าที ่ผ12) 

หลังจากมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว  จะด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบส าเนาค าสั่งฯ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

โดยจะส่งหนังสือออกก่อนวันประชุมประมาณ 3  สัปดาห์  คือ เผื่อเวลาจดหมายถึง  
ให้เวลาในการตอบกลับ  และเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ          
(ดังตัวอย่างในภาคผนวกหน้าที ่ผ14) 

2) ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบส าเนาค าสั่งฯ ให้คณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย 
โดยจะขอเชิญประชุมจ านวน 2 ครั้ง ในหนังสือฉบับเดียวกัน (ภายในและภายนอก) 
ตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  (ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวกหน้าที ่ผ16) 

3) ท าเรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภท
โควตา   

4) จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทั้งประชุมภายใน และประชุม
ร่วมกันคณะกรรมการภายนอก  เสนอผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาพิจารณา
เบื้องต้นจัดท ารูปเล่มและส่งให้คณะกรรมการภายใน ส่วนคณะกรรมการภายนอกจะ
แจกในวันประชุม (ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2559 อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ18) 
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4.3 กำรคดัเลือกนกัศกึษำ 

จัดเตรียมข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดที่มีสถานะเป็น 10 : ผู้สมัครเข้าคัดเลือก ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลจากผู้สมัคร/โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  น ามาจัดท าข้อมูลเพื่อเป็นเสนอ
แนวทาง/หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  โดยจะน าข้อมูล
อัตราการสละสิทธิ์ของปีผ่าน ๆ มา  น ามาใช้เป็นนข้อมูลประกอบในการคัดจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก
เผื่อไว้ให้ได้จ านวนคงเหลือหลังการยืนยันสิทธิ์ใกล้เคียงกับแผนการรับนักศึกษาประเภทโควตามาก
ที่สุด  ทั้งนี้  กรณีที่สาขาวิชา/ส านักวิชาใดมีจ านวนผู้สมัครมากกว่าจ านวนที่ต้องการรับมากจะต้อง
ประสานขอหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคณบดีส านักวิชา หรือ หัวหน้าสาขาวิชา หรือ ผู้ประสานงาน
กลุ่มสาขาวิชา ก่อน เช่น ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  กลุ่มสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  เป็นต้น เมื่อจัดท าข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จะด าเนินการจัดท าระเบียบวาระ
การประชุม  เสนอผู้อ านวยการศูนย์ฯ พิจารณาในเบื้องต้นก่อน  หากเห็นชอบจึงส าเนาส่งให้
กรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา เฉพาะฝ่ายมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
แนวทาง/หลักเกณฑ์การคัดเลือกก่อน หากที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ  จึงท าข้อมูลจริงในระบบ
เพ่ือเสนอที่จะประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาต่อไป  โดยจะต้องมีข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเสนอต่อที่ประชุมด้วย  ซึ่งจะขอให้ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบช่วยท าเป็นข้อมูลใน
โปรแกรม Access มีเมนูค้นหารายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  โดย
จะค้นหาจากจังหวัด และโรงเรียนตามล าดับ  แล้วจัดท าเป็น CD เป็นเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมที่ 2.2  ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ส่วนคณะกรรมการภายในจะเป็นการประชุมแบบ     
E-Meeting  (ตัวอย่างข้อมูลใน CD อยู่ในภาคผนวกหน้า ผ19)   ซึ่งข้อมูลใน CD จะถือว่าเป็น   
ข้อมูลลับ !!!  ยังเผยแพร่ไม่ได้ จนกว่าท่านอธิการบดีจะลงนามในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมี
สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ [ขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยการจัดสรรโควตาในระบบ 
Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 66 และข้ันตอนการประมวลผลนักเรียนโควตา อยู่หน้า 68] 
 



 

คู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน มทส.  บุษบา  ชัยมงคล | 29 
 

ตัวอย่างการท าข้อมูลแนวทาง/หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
    1. ค านวณจ านวนที่นั่งให้แต่ละโรงเรียน ตามจ านวนโควตาที่ได้รับจัดสรรตามกลุ่ม

สาขาวิชาที่ได้เลือกไว้เป็นอันดับ 1  โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  จากมากไปหา
น้อยตามล าดับ เทียบกับผู้สมัครในโรงเรียนนั้น  โดยใช้จ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นฐานการค านวณ  ซึ่งโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้รับการจัดสรรอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ที่นั่ง  

   2. ในกรณีที่กลุ่มสาขาวิชาใดยังมีโควตาเหลืออยู่  จะพิจารณาผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับ
คัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 และเลือกกลุ่มสาขาวิชานั้น ๆ เป็นอันดับ 1  เพ่ิมเติมให้กับสาขาวิชา/
ส านักวิชา ที่ยังได้นักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหรือต้องการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ิมข้ึน   

  3. หากยังมีโควตาเหลืออีกก็จะพิจารณาอันดับการเลือกท่ี 2  ในรอบท่ี 3 

ทั้งนี้ จะใช้ด าเนินการคัดเลือกในหลักเกณฑ์เดียวกัน แต่จะแยกการคัดเลือกกันระหว่าง
แผนการเรีบนวิทย์ – คณิต กับ แผนการเรียนศิลป์ 

ขั้นตอนการคัดเลือก 
 แบบคัดเลือกจากผลการเรียน (GPAX) : แผนวิทย์ – คณิต  

รอบที่ 1  พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละโรงเรียนตามกลุ่มสาขาวิชาที่เลือกไว้เป็น
อันดับ 1  ตามจ านวนโควตาที่แต่ละโรงเรียนได้รับจัดสรร  
รอบท่ี 2  

 1. คัดเลือกผู้สมัครทีเ่ลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นอันดับ 1 ที่ยังไม่ได้รับ
การคัดเลือกตามรอบที่ 1  

 2. คัดเลือกผู้สมัครที่เลือกกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ท้ัง 3 สาขาวิชา) เป็น
อันดับ 1  ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกตามรอบที่ 1    

 3. คัดเลือกผู้สมัครทีเ่ลือกกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอันดับ 1 ที่ยังไม่ได้
รับการคัดเลือกตามรอบที่ 1  

 4. คัดเลือกผู้สมัครที่เลือกกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเป็นอันดับ 1 ที่ยังไม่ได้
รับการคัดเลือกตามรอบที่ 1  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่3.22  ขึ้นไป   

 5. คัดเลือกผู้สมัครที่เลือกกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นอันดับ 1 ที่ยังไม่ได้รับ
การคัดเลือกตามรอบที่ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่3.35  ขึ้นไป   
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 6. คัดเลือกผู้สมัครที่เลือกกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอันดับ 1  ที่ยังไม่ได้
รับการคัดเลือกตามรอบที่ 1    

รอบท่ี 3  
1. คัดเลือกผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ เป็นอันดับ 2 ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกตามรอบที่ 1 และรอบที่ 2  
2. คัดเลือกผู้สมัครที่เลือกกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอันดับ 2  ที่ยัง
ไม่ได้รับการคัดเลือกตามรอบที่1 และรอบที่ 2 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ≥  3.06 
3. คัดเลือกผู้สมัครที่เลือกกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  เป็นอันดับ 2 ที่ยัง
ไม่ได้รับการคัดเลือกตามรอบท่ี 1  และรอบที่ 2 

 
ตัวอย่างการท าข้อมูลแนวทาง/หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด และเลือกส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นอันดับ 1 ทุกคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

สาขาวิชาการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และในแต่ละเลือกสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอันดับ 1 
ทุกคน 

3. สาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอันดับ 1 ทุกคน 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และเลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอันดับ 1 ทุกคน 

5. สาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเป็นอันดับ 1 โดยมี Percentile 
Rank  ตั้งแต่ 79 ขึ้นไป  (เนื่องจากจ านวนผู้สมัครมีจ านวนมากกว่าจ านวนที่สาขาวิชา
ต้องการรับมาก คือ สมัคร 1,140 คน ต้องการเพียง 72 คน) 

6. กลุ่มสาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และเลือกกลุ่มสาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นอันดับ 1 โดยมี Percentile 
Rank  ตั้งแต่ 87 ขึ้นไป (เนื่องจากจ านวนผู้สมัครมีจ านวนมากกว่าจ านวนที่สาขาวิชา
ต้องการรับมาก คือ สมัคร 3,173 คน ต้องการเพียง 168 คน) 
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 แบบคัดเลือกจาก Percentile Rank  
    ขั้นตอนที่ 1 : ค านวณที่นั่งเพ่ือคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หาวิทยาลัย 
ก าหนดของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 
1) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จ านวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียน ม.6 ในแต่ละโรงเรียน  
2) จังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ (จากข้อ 1) ให้โควตาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจ านวนนักเรียน ม.6 ในแต่ละโรงเรียน 
 โดยสาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คัดเลือกจากผู้ที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเป็นอันดับ 1 โดยมี 
Percentile Rank  ตั้งแต่ 79 ขึ้นไป และกลุ่มสาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คัดเลือก
จากผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเลือกกลุ่มสาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์เป็นอันดับ 1 โดยมี Percentile Rank  ตั้งแต่ 87 ขึน้ไป 

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ที่ยังไม่ได้ 
รับคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1  เพ่ิมเติมให้กับสาขาวิชา/ส านักวิชา ที่ยังได้นักศึกษาไม่เป็นไป 
ตามเป้าหรือต้องการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
1) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
2) กลุม่สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

สาขาวิชาการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
3) สาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 (ตัวอย่างตารางการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา อยู่ในภาคผนวกหน้า ผ20) 
 

หลังจากที่ประชุมคณะกรรณกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาให้ความเห็นชอบ
แนวทาง/หลักเกณฑ์การคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  หลังการประชุมเจ้าหน้าที่จะมาด าเนินการปรับ
สถานะในระบบส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  และจะพิมพ์รายชื่อ
ออกมาสุ่มตรวจสอบการคัดเลือกของแต่ละโรงเรียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือไม่  
ก่อนที่จะจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เสนออธิการบดีลงนามและน าประกาศฯ 
ขึ้นเว็บศูนย์บริการการศึกษาต่อไป  (ตัวอย่างประกาศฯ อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ23)   
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บทที ่5 
กจิกรรมสมัภำษณ์นกัศกึษำประเภทโควตำ 

 
 
 กิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตาได้ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประเภทโควตา โดยก าหนดวันสัมภาษณ์ 2 วัน 
โดยจะจัดให้ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สัมภาษณ์ในวันเสาร์ส านักเดียว  เนื่องจากมีนักเรี ยนที่จะมา
สัมภาษณ์จ านวนมาก ถ้าให้มาสัมภาษณ์หมดทุกส านักวิชาในวันเดียวกัน ห้องเรียนที่ใช้สัมภาษณจ์ะไม่
เพียงพอ ประกอบกับอาจารย์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์บางท่านจะต้องมาสอนนักศึกษา
หลักสูตรนอกเวลาในวันอาทิตย์  ดังนั้นสาขาอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมดจะจัดให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์  
  กิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตาจะด าเนินการหลังจากมหาวิทยาลัยมีประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ฯ ประมาณ 3-4 สัปดาห์  โดยในการประกาศผลผู้ผ่าน
การคัดเลือกของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะมีการให้นักเรียนเลือกสาขาวิชาด้วย   

ฝ่ายรับนักศึกษาจะมีการเตรียมงานส าหรับกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง 
คือ  1) การเตรียมงานก่อนสัมภาษณ์   2) ในระหว่างวันสัมภาษณ์  3) หลังการสัมภาษณ์ เสร็จ  
รายละเอียดดังนี้ 
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5.1 กำรเตรียมงำนกอ่นสมัภำษณ์  
 
Flow Chart แสดงข ัน้ตอนกำรเตรียมงำนกอ่นสมัภำษณ์ 
 
เร่ิมต้น / สิ้นสุดการสื่อสาร  การท างาน             จุดเชื่อมต่อ             การพิจารณา / ตัดสินใจ          การบันทึก  / เอกสาร            

   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์ของกระบวนการ 

1. ประมาณการจ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์  ขอรายชื่อกรรมการ  
ขอรายละเอียดการจัดกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา/ส านัก
วิชา 
 

 

2. ท าประกาศก าหนดการฯ รายละเอียดกิจกรรมสัมภาษณ์ 
 
  

 

3. จัดห้อง/จองห้องสัมภาษณ์ 
 
 

 

4. ประชุมเตรียมความพร้อมฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

5. ท าหนังสือเชิญ/ ประสานงาน/ ขอความอนุเคราะห์ กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทัง้หมด 
 
 

 

6. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน / 
แฟ้มกรรมการฯ / จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 

 

7. จัดเตรียมสถานท่ี / เอกสาร / ไฟล์  
 
 

 

 
 
 
 
 

ขอชื่อกรรมการ/รายละเอียด 

 

ประกาศก าหนดการ 

 

จัดห้องสัมภาษณ์ 

ประชุมเตรียมความพร้อมฯ 

 

เชิญ/ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดสถานท่ี 
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รำยละเอียดข ัน้ตอนกำรเตรียมงำนกอ่นสมัภำษณ์ 

 5.1.1  ประมาณการจ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์  โดยจะประมาณการจากสถิติ จ านวนผู้เข้า
สัมภาษณ์ของปีที่ผ่านๆ มา  แล้วจึงด าเนินการค านวณจ านวนกรรมการสัมภาษณ์โดยกรรมการ 1 คน 
สัมภาษณ์นักศึกษา 30 คน หรือกรรมการ 1 คน ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 5 นาที แล้วแต่กรณี 
(สามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา เช่น  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  
ปกติจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนนาน  ดังนั้น อาจเพ่ิมจ านวนกรรมการให้มากขึ้น 
เป็นต้น)  หลังจากนั้นจึงค านวณจ านวนห้องสัมภาษณ์ที่จะต้องใช้  รวมถึงห้องรอเรียกสัมภาษณ์ และ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละส านักวิชา โดยห้องสัมภาษณ์แต่ละห้องควรจะมีกรรมการ
สัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับขนาดของห้อง  โดยปกติจะจัดห้องละไม่เกิน 4 คน  
 5.1.2 จัดท าบันทึกขอรายชื่อกรรมการสัมภาษณ์   รายชื่อเจ้าหน้าที่ นักศึกษาช่วยงาน  
พร้อมรายละเอียดรูปแบบกิจกรรมสัมภาษณ์ไปยังทุกส านักวิชา   เมื่อได้รายชื่อครบแล้วจัดกรรมการ
สัมภาษณ์ลงห้องสัมภาษณ์ แล้วจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์  เสนออธิการบดีลงนาม  
แล้วจึงท าบันทึกเวียนแจ้งค าสั่งฯ ส่งให้กรรมการสัมภาษณ์แต่ละคน พอใกล้ถึงวันสัมภาษณ์อาจแจ้ง
เตือนอีกครั้งทาง SMS   ส่วนรายละเอียดขั้นตอนรูปแบบกิจกรรมสัมภาษณ์ของแต่ละส านักวิชา  
น ามาจัดท าเป็นประกาศก าหนดการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา  (ดังตัวอย่างใน
ภาคผนวกหน้าที ่ผ24) 
 5.1.3  เมื่อได้รับข้อมูลการใช้ห้องสัมภาษณ์แล้ว  ด าเนินการจองห้องเรียนกับฝ่าย
ตารางสอนตารางสอบ  โดยจะจองทั้งวันสัมภาษณ์  และก่อนวันสัมภาษณ์อีก 1 วัน เพ่ือใช้ในการ
จัดเตรียมสถานที่ หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลให้แก่ผู้รับผิดชอบจัดสถานที่ด าเนินการต่อไป 
 5.1.4  จัดท าประกาศก าหนดการสัมภาษณ์ฯ  เอกสารขั้นตอนการสัมภาษณ์ และแบบ
บั น ทึ ก ก ารสั ม ภ าษ ณ์  แล้ ว ส่ ง ไฟ ล์ ให้ ฝ่ าย วิ เค ราะห์ แล ะ พั ฒ น าระบ บ  น าขึ้ น เว็ บ ไซต์ 
www.sut.ac.th/ces  เพ่ือแจ้งให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ทราบและเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบด้วย  
แบบบันทึกการสัมภาษณ์  ก าหนดการรายละเอียดขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
 5.1.5  จัดท าแฟ้มกรรมการสัมภาษณ์ ส าหรับให้กรรมการใส่แบบบันทึกการสัมภาษณ์  
หลังสัมภาษณ์เสร็จ ตามจ านวนกรรมการสัมภาษณ์  โดยบนแฟ้มหรือในแฟ้มจะมีรายละเอียดที่
กรรมการสัมภาษณ์ควรจะทราบ เช่น  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา  
รายละเอียดในการตรวจสอบผลการเรียนในใบ ปพ.1  หรือ เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 5.1.6  ท าบันทึกหรือเขียนแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษา นอกเหนือจากทีไ่ด้ประสานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมฯ โดย
ขอความอนุเคราะห์ดังนี้ 

http://www.sut.ac.th/ces
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   5.1.6.1  ประสานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยเขียนแบบฟอร์มยืมวิทยุสื่อสารพร้อมแท่น
ชาร์ท จ านวน 8 เครื่อง ส่งไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ http//ccs.sut.ac.th)    และโทรศัพท์ไปที่หน่วยยานพาหนะจองรถตู้ส าหรับไปรับ
อุปกรณ์ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ (ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ฝ่ายวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบจะเป็นผู้ท าเรื่องยืมให้)   
    กรณีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือสอบ
ข้อเขียนนักเรียนก่อนเข้าสัมภาษณ์ ก็ต้องท าบันทึกถึงผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอความ
อนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบุคลากรดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในระหว่างการ
สอบด้วย   
   5.1.6.2  ประสานกับส่วนประชาสัมพันธ์  ในการประชาสัมพันธ์ข้อความบนป้าย
ตัวอักษรวิ่ง หรือ ผ่านจอ LED บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยในวันสัมภาษณ์ฯ  (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 
2 อย่างแล้วแต่ส่วนประชาสัมพันธ์) ข้อความว่า  “ยินดีต้อนรับผู้มาสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา 
ประจ าปีการศึกษา ......” ส่งให้ส่วนประชาสัมพันธ์ที่ e-mail : pr@sut.ac.th  (และโทรศัพท์แจ้ง
ด้วย)  ก่อนวันสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือแสดงการต้อนรับนักเรียนที่มาสัมภาษณ์  
   5.1.6.3  ประสานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยเขียนแบบฟอร์มขอใช้
บริการโสตทัศนูปกรณ์  ส่งไปที่ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (แบบฟอร์ม
อยู่ที่ตู้เอกสารส่วนกลางของศูนย์บริการการศึกษา) อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในวันสัมภาษณ์ เช่น 
ไมโครโฟนตั้งโต๊ะหน้าห้องรอเรียกสัมภาษณ์จะใช้จ านวนเท่าไร กี่ห้อง (ระบุชื่อห้องให้ละเอียด) โดยดู
จากข้อมูลการใช้ห้องสัมภาษณ์ตามข้อ 1.2 และเขียนขอเครื่องเสียงก าลังสูง 1 ชุด วางที่จุดติดต่อ
สอบถาม (โต๊ะกองอ านวยการ)  และท าบันทึกผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอยืม
เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) พร้อมจอรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว และ LCDTV ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 3 เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์สายต่อสัญญาณ และบุคลากรติดตั้งเครื่องเพ่ือใช้เรียกคิวผู้เข้า
สัมภาษณ์ และดูแลการใช้เครื่องเสียงอุปกรณ์สื่อโสตฯ บริเวณลานอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 1  
ห้องเรียนที่อาคารเรียนรวม 1 และ 2 ที่ใช้ประชุมนักเรียน/ผู้ปกครอง   ห้องรอเรียกสัมภาษณ์   ห้อง
ประชุมวิทยพัฒน์   และจัดเก็บหลังใช้งานเสร็จ   
  5.1.6.4  ประสานกับส่วนอาคารสถานที่  โดยเขียนรายละเอียดที่ต้องการให้ส่วน
อาคารสถานที่ ส่งไปที่งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม (เบอร์โทรศัพท์ภายใน 5204 -5) เช่น 
การดูแลระบบจราจรให้จัด รปภ. ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี  จัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ
กับผู้มาสัมภาษณ์  พนักงานท าความสะอาดให้เน้นเรื่องความสะอาดห้องน้ า จ านวนโต๊ะ เก้าอ้ี บอร์ด
ส าหรับติดรายชื่อ จะใช้เท่าไร  (จ านวนโต๊ะ  เก้าอ้ี  บอร์ด  ให้ขอเผื่องานทุนการศึกษา  งานหอพัก
นักศึกษา  และส่วนการเงินและบัญชีด้วย)  พัดลม  เครื่องท าน้ าเย็น  การเดินสายไฟฟ้าหลักส าหรับ
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ต่อสายไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละจุด  จัดหาต้นไม้ประดับและถังใส่ขยะไว้ที่บริเวณลาน
อเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 1   จัดท าป้ายบอกทางจากประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ประตูที่ 1 2 
และ 3 มายังอาคารเรียนรวม 1 และ 2 และจัดเก็บป้ายหลังเสร็จเสร็จกิจกรรม  เป็นต้น ท าบันทึกขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติงานในวันสัมภาษณ์เพ่ือ standby ดูแลกรณีมีปัญหาระบบไฟฟ้า/
เครื่องปรับอากาศขัดข้อง     
    กรณีวันสัมภาษณ์ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขตฤกษ์  ให้ท าบันทึกถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เพ่ือขอให้จัดพนักงานท าความสะอาดมาปฏิบัติงาน
ในวันหยุด และท าบันทึกถึงอธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิก
จ่ายเงินค่าพนักงานท าความสะอาดอาคารเรียนรวมในวันหยุด  (แนบส าเนาบันทึกที่ขอให้จัดพนักงาน
ท าความสะอาดมาปฏิบัติงานในวันหยุดเป็นต้นเรื่องเดิมด้วย)  ให้ด าเนินการท าบันทึกก่อนวัน
สัมภาษณ์ประมาณ 6 สัปดาห์ 
  5.1.6.5  ประสานกับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยท าบันทึกถึง
ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการติดตั้งและดูแลระบบถ่ายทอดภาพและเสียง CCTV  ในช่วงก่อนและระหว่างการประชุม
นักเรียน กรณีมีการใช้ห้องมากกว่า 1 ห้อง (หากส านักวิชาต้องการ) 
 5.1.7  ท าบันทึกถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือขออนุมัติจ้างนักศึกษาตาม
จ านวนที่เหมาะสม 
 5.1.8  ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์บริการการศึกษาทุกคนช่วยงานกิจกรรม
สัมภาษณ์ (นโยบายของผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) น ารายชื่อมาจัดบุคลากรและนักศึกษา
รับผิดชอบงานแต่ละจุดตามความเหมาะสม (ตัวอย่างการจัดเจ้าหน้าที่ช่วยงานฯ อยู่ในภาคผนวก
หน้าที่ ผ26) 
 5.1.9  ประสานกับฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา ยืม/เบิกอุปกรณ์ดังนี้ (ควรจองไว้
ล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อป้องกันหน่วยงานอื่นมายืมใช้ตรงกัน) 
   5.1.9.1 ผ้าปูโต๊ะจ านวน 30 ผืน  ส าหรับคลุมโต๊ะขาวในวันสัมภาษณ์ฯ  
  5.1.9.2 กาต้มน้ าร้อนถังใหญ่ และกระติกน้ าร้อน   
  5.1.9.3 ด าเนินการส ารวจ/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่จะใช้ในกิจกรรมการ
สัมภาษณ์ หากในฝ่ายรับนักศึกษามีไม่เพียงพอก็ให้เบิกจากฝ่ายธุรการ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด กรรไกร คัตเตอร์ กระดาษกาวย่น เทปใส เทปหุ้มสัน เชือกขาวแดง เชือกฟาง ปลั๊ก
คอมพิวเตอร์ ตะกร้าใส่อุปกรณ์ กระดาษขาว A4  เป็นต้น 
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 5.1.10  ด าเนินการส ารวจป้ายบอกทาง บอกจุดต่าง ๆ ที่ท าจากผ้าดิบหรือฟิวเจอร์บอร์ดที่
เคยจัดท าไว้น าออกมาคัดเลือกเพ่ือเตรียมใช้งาน เช่น จุดติดต่อสอบถาม  จุดจองคิวเข้าสัมภาษณ์  
ห้องประชุมนักเรียน  ห้องประชุมผู้ปกครอง  ป้ายชื่อสาขา/กลุ่มสาขาวิชา  ป้ายบอกทางขึ้นห้อง
สัมภาษณ์  ป้ายห้องรอเรียกสัมภาษณ์แต่ละสาขา/กลุ่มสาขาวิชา  ห้องรับประทานอาหาร  ทางออก  
ห้ามผ่าน  เป็นต้น หากอันไหนดูไม่สวยงาม หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนข้อความใหม่ก็ให้ด าเนินการ
จัดท าขึ้นมาใหม่ โดยเขียนแบบฟอร์มขอใช้บริการ ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ส่งให้ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาจัดท าให้ ควรส ารวจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากขาดเหลืออะไรจะได้ด าเนินการ
ทันใช้งาน  
 5.1.11  ประสานงานโทรศัพท์แจ้งส่วนการเงินและบัญชี งานทุนการศึกษา งานหอพัก
นักศึกษา เพ่ือมาให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องในวันสัมภาษณ์ และมาด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ก่อน
วันสัมภาษณ์ 
 5.1.12  จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา  ควร
จะจัดประชุมก่อนวันสัมภาษณ์ประมาณ 1- 2 สัปดาห์ โดยท่านอธิการบดีจะเป็นประธานการประชุม  
เพ่ือมอบหมาย/สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ เพ่ือสร้าง
ความประทับใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสัมภาษณ์ และอยากมาเรียนที่ มทส. มากที่สุด  
เนื่องจากการรับนักศึกษาประเภทโควตาเป็นเป้าหมายหลักกของการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัย  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  5.1.12.1 นัดวันและเวลาประชุมกับเลขาท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา  โดยโทรศัพท์ประสานเพ่ือหาวันและเวลาว่างให้ตรงกัน  
  5.1.12.2 เมื่อได้วันประชุมเรียบร้อยแล้ว ท าการจองห้องประชุมควรจะเลือกห้องที่
ใกล้และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารมากท่ีสุด หากเป็นห้องประชุมที่อาคารบริหาร  ให้จองห้อง
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนสารบรรณและนิติการ เช่น ห้องสารนิทัศน์ (20 ที่นั่ง) หรือ
สารวินิจ (18 ที่นั่ง) หรือถ้าห้องประชุมดังกล่าวไม่ว่างก็ให้จองห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2  กับฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา 
  5.1.12.3 ท าบันทึกเชิญผู้เข้าร่วมประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแนบส าเนาเอกสารสรุปผล
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตาของปีที่ผ่านมาแนบไป
ด้วย เพ่ือให้แต่ละฝ่ายทราบเป็นแนวทางว่าปีที่ผ่านมาด าเนินการอย่างไร  หากมีปัญหาจากปีที่ผ่านมา
หรือมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จะได้เตรียมข้อมูลมาในการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  
  1) อธิการบดี    
   2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม   
   3) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้แทน  
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  4) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้  
  5) คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน    
  6) คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผู้แทน   
  7) คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผู้แทน 
  8) คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน 
  9) คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์หรือผู้แทน 
 10) ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาหรือผู้แทน 
 11) ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาหรือผู้แทน  
 12) ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา   
 13) รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา   
 14) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีหรือผู้แทน     
 15) หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน 
 16) หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่หรือผู้แทน       
 17) หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา   
 18) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษา จ านวน 2 คน 
  5.1.12.4 เมื่อได้รับเอกสารตอบกลับเข้าร่วมประชุม  จึงจัดท าใบลงลายมือชื่อผู้เข้า
ประชุม 
  5.1.12.5 จัดระเบียบวาระการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการสัมภาษณ์
นักศึกษา พร้อมท าส าเนาตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  เตรียมข้อมูลการประชุม ได้แก่ 1) สรุปจ านวน
ผู้ผ่านการคัดเลือกและประมาณการจ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ 2) เอกสารสรุปผลการประชุมเตรียมความ
พร้อมฯ ของปีที่ผ่านมา  
  5.1.12.6 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อและเบิกค่าเครื่องดื่มอาหารว่างส าหรับประชุม
เตรียมความพร้อมกิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา เสนอผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาพิจารณา
อนุมัติ ส าเนาเก็บไว้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา 1 ชุด  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเขียนใบยืมเงินส ารองจ่ายแนบกับ
บันทึกต้นฉบับที่ได้รับการอนุมัติยื่นที่ฝ่ายธุรการ (แบบฟอร์มใบยืมเงินส ารองจ่ายอยู่ที่ตู้เอกสาร
ส่วนกลางของศูนย์บริการการศึกษา)  เมื่อใกล้ถึงวันประชุมให้จัดหาเครื่องดื่ม/อาหารว่างส าหรับเสริฟ
ผู้เข้าร่วมประชุมในวันประชุม   
  5.1.12.7 เมื่อประชุมเสร็จให้จัดท าสรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมฯ เสนอ
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาพิจารณาเบื้องต้น  จึงจัดท าบันทึกเสนอประธานทราบ และส าเนา
แจ้งหัวหน้าหน่วยงานที่เข้าประชุม  เพ่ือทราบหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานมอบหมายในที่
ประชุม   (ตัวอย่างสรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมฯ อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ29) 
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ข้อสังเกต : ในการประชุมเตรียมความพร้อมฯ จะมีการมอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดการประชุมกับ
องค์การนักศึกษา เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรุ่นพ่ี  ซึ่งจะต้องมีผู้แทนของฝ่าย
รับนักศึกษาร่วมชี้แจงด้วย 
 
 5.1.13  จัดท าหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาท าการโดยมีค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานศูนย์บริการการศึกษาทุกคน 
 5.1.14  จัดประชุมบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือรับฟังค าชี้แจงการปฏิบัติงาน นัดวัน
ประชุมกับผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา แล้วจองห้องประชุมกับฝ่ายธุรการ ท าบันทึกเชิญ
ประชุมพร้อมส่งตารางการปฏิบัติงานให้ทุกคน  โดยในการประชุมผู้อ านวยการฯ จะเป็นประธานมอบ
นโยบาย  หัวหน่าฝ่ายรับนักศึกษาจะแจ้งภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด  ประมาณการจ านวนผู้เข้า
สัมภาษณ์  แล้วจึงลงรายละเอียดหน้าที่ของแต่ละจุด พร้อมทั้งแจ้งเวลามาปฏิบัติงาน  การแต่งกาย  
การขออนุมัติค่าตอบแทนในระบบ MIS  การลงเวลาปฏิบิตงาน (สแกนลายนิ้วมือ)  เป็นต้น 
   ส าหรับนักศึกษาช่วยงานโทรศัพท์นัดประชุมรับฟังค าชี้แจงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
รับนักศึกษา และส าเนาเอกสารจากข้อ 5.1.8 ให้ทุกคน  (หากนักศึกษาติดเรียนมาประชุมไม่ได้จะแจ้ง
หน้าเช้าของวันปฏิบัติงาน หรือโทรแจ้งเป็นรายบุคคล)   
 5.1.15  ด าเนินการนัดประชุมพนักงานท าความสะอาด เพ่ือชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบ
และช่วยจัดสถานที่สัมภาษณ์ โดยโทรศัพท์ประสานแจ้งวันประชุมกับหัวหน้าแม่บ้าน 
 5.1.16  ด าเนินการติดต่อร้านถ่ายเอกสารที่อาคารเรียนรวม 1 (ร้านกอล์ฟแมชชีน 044-
216601 , 081-9990017 , 081-8793007 หรือผู้ประกอบการร้านอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากทาง
มหาวิทยาลัยให้ด าเนินกิจการ)  โดยขอความร่วมมือให้มาเปิดร้านบริการถ่ายเอกสารอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 5.1.17  การจัดสถานที่สัมภาษณ์ จะด าเนินการก่อนวันสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 วัน ให้น า
เอกสารข้อมูลการจัดห้องสัมภาษณ์ตามข้อ 1.3 มาประกอบการจัดสถานที่ด้วย  จุดที่ต้องจัดมีดังนี ้
   5.1.17.1  ด าเนินการจัดบริเวณลานอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 1 ให้มีที่ว่างตรง
กลางเพ่ือเป็นทางเดินขึ้นห้องประชุมต่าง ๆ หรือห้องสัมภาษณ์ได้สะดวก  โดยให้ส่วนอาคารสถานที่
จัดคนงานมาช่วยเลื่อนโต๊ะอ่านหนังสือของนักศึกษาออกไปด้านข้างแล้วจัดให้เป็นระเบียบ  เพ่ือให้
ผู้ปกครองและผู้มาสัมภาษณ์นั่งระหว่างรอสัมภาษณ์ 
  5.1 .17 .2 จุดติดต่อสอบถาม (โต๊ะกองอ านวยการ) ก าหนดไว้บริ เวณลาน
อเนกประสงค์ใกล้ทางขึ้นอาคารเรียนรวมหลังที่ 1ด าเนินการจัดโต๊ะจ านวน 4 โต๊ะ พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ 
และเก้าอ้ี จ านวน 8 ตัว เป็นจุดส าหรับการประชาสัมพันธ์ประกาศขั้นตอนต่างๆ ให้ผู้มาสัมภาษณ์
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ทราบ การติดต่อสอบถามผู้มาติดต่อ หรือสอบถามข้อสงสัย และเป็นจุดส าหรับตรวจสอบรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แทนการติดรายชื่อที่บอร์ด โดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้
บริการ 1 เครื่อง 
  5.1.17.3 จุดจองคิว/ลงทะเบียนผู้เข้าสัมภาษณ์ อยู่ในบริเวณลานอเนกประสงค์ใกล้
จุดติดต่อสอบถาม ทั้ง 2 ด้าน (ซ้าย-ขวา) ด าเนินการจัดโต๊ะขาวจ านวน 12 ตัว พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ 
แบ่งเป็น 2 ด้านๆ ละ 6 ตัว เพ่ือวางเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับให้ผู้มีสิทธ์เข้าสัมภาษณ์มาจอง
คิว/ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์ จ านวนด้านละ 6 เครื่อง  เมื่อจัดโต๊ะเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่จากส่วน
อาคารเดินสายไฟหลักเพ่ือเสียบปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เดินสายไฟแยกกันต่างหาก เพราะหากมี
ไฟฟ้าช๊อตจุดใดก็จะไม่ดับทั้งหมด และยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนใช้การได้ หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จะมาเดินสายสัญญานอินเตอร์เน็ตและติดตั้ง HUB  และฝ่ายวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบจะน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาทดสอบระบบฯ ต่อไป 
   5.1.17.4  จุดให้ข้อมูลงานการเงินฯ งานทุนการศึกษา และงานหอพักนักศึกษา  
ด าเนินการจัดโต๊ะขาวจ านวน 6 โต๊ะ พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอ้ี 12 ตัว บอร์ดจ านวน 6 อัน ตั้งไว้บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ด้านขวาหน้าห้องประชุมวิทยพัฒน์ (ห้อง 1,500 ที่นั่ง) ส าหรับให้เจ้าหน้าที่จากส่วน
ดังกล่าวบริการให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ปกครองและผู้มาสัมภาษณ์ 
  5.1.17.5  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนอาคารสถานที่เพ่ือบอกจุดวางเครื่องท าน้ า
เย็น จุดวางพัดลม จุดวางโต๊ะเก้าอ้ี จุดให้ร้านค้าที่มาจ าหน่ายชุดนักศึกษา 
   5.1.17.6  ด าเนินการติดบอร์ดบอกขั้นตอนการสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ใช้บอร์ดจ านวน 3 อัน โดยบอร์ดจะตั้งอยู่บริเวณลานอเนกประสงค์อาคาร
เรียนรวม 1 บริเวณหน้าตู้เอทีเอ็ม 
  5.1.17.7  ด าเนินการติดป้ายบอกทาง บอกจุดต่าง ๆ เช่น  
   1) ป้ายผ้าดิบ : กองอ านวยการ ติดด้านหลังโต๊ะกองอ านวยการให้มองเห็น
ได้ชัดเจน 
   2) ป้ายผ้าดิบ : จุดจองคิวเข้าสัมภาษณ์    แขวนใต้เพดานเหนือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์จองคิวสัมภาษณ์ 
   3) ป้ายผ้าดิบ :  ห้องประชุมนักเรียน  ห้องประชุมผู้ปกครอง  ติดทางขึ้น
หน้าห้องประชุมของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
   4) ป้ายผ้าดิบ :  ชื่อสาขา/กลุ่มสาขาวิชา ติดเพ่ือบอกทางไปสัมภาษณ์  
แขวนใกล้บันไดทางข้ึนโดยจะแขวนฝั่งซ้ายหรือขวาให้พิจารณาจากข้อมูลห้องสัมภาษณ์  
   5) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด : ห้องรอเรียกสัมภาษณ์แต่ละสาขา/กลุ่มสาขาวิชา 
แขวนหน้าห้องแต่ละห้อง  โดยใช้ขาตั้งเหล็กส าหรับแขวนป้ายบอกทาง (ของฝ่ายรับนักศึกษา) 



 

42 | บุษบา  ชัยมงคล  คู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน มทส. 

 

   6) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด :  ชื่อสาขา/กลุ่มสาขาวิชา ติดหน้าห้องสัมภาษณ์โดย
มีกล่องส าหรับเสียบแผ่นป้ายอยู่หน้าห้อง 
   7) ป้ ายฟิวเจอร์บอร์ด :  ห้ องรับประทานอาหาร แขวนหน้ าห้อง
รับประทานอาหารซึ่งมี 2 ห้อง แบ่งเป็น ห้องส าหรับกรรมการ กับ เจ้าหน้าที่ 
   8) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด :  บอกจุดต่างๆ เช่น ทางออก,  ห้ามผ่าน  ให้
พิจารณาติดตามความเหมาะสม เพ่ือมิให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องขึ้นอาคารมารบกวนการสัมภาษณ์  เป็นต้น 
  5.1.17.8  ด าเนินการจัดห้องรอเรียกสัมภาษณ์ของแต่ละสาขา/กลุ่มสาขาวิชา โดย
จัดให้มีโต๊ะขาวจ านวน 1 ตัว พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอ้ี 2 ตัว ไมโครโฟน 1 ตัว   ให้วางโต๊ะด้านนอกติด
ประตูทางเข้าห้องรอเรียกสัมภาษณ์ 
  5.1.17.9  ด าเนินการจัดห้องสัมภาษณ์ จัดโต๊ะเก้าอ้ีให้เพียงพอตามจ านวนกรรมการ
สัมภาษณ์แต่ละห้อง  จัดเก้าอ้ีให้ผู้เข้าสัมภาษณ์นั่งหันหน้าเข้าหากรรมการแต่ละท่าน  บนโต๊ะ
กรรมการสัมภาษณ์ให้วางแฟ้มกรรมการสัมภาษณ์ส าหรับใส่แบบบันทึกการสัมภาษณ์  และน้ าดื่ม 1 
ขวด พร้อมหลอดดูด 

 
รูปแสดงการจัดเก้าอี้กรรมการสัมภาณ์ 

 

 
 
  5.1.17.10 ด าเนินการจัดห้องรับประทานอาหาร  2 ห้อง 
   1) ห้องรับประทานอาหาร/ห้องประชุมส าหรับกรรมการสัมภาษณ์  จัดโต๊ะจ านวน 
1 ตัวพร้อมผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอ้ี 2 ตัว วางหน้าห้องส าหรับกรรมการสัมภาษณ์ลงทะเบียนเข้าประชุม  จัด
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โต๊ะขาวจ านวน 4 ตัว วางนอกห้องส าหรับวางอาหารบุฟเฟ่ต์ และโต๊ะขาวอีก 2 ตัวพร้อมผ้าคลุมโต๊ะ
วางในห้องเพ่ือวางเครื่องดื่ม  อาหารว่าง และกาต้มน้ าร้อนถังใหญ่  
   2) ห้องรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่  จัดโต๊ะขาวจ านวน 4 ตัว ในห้องส าหรับวาง
อาหารบุฟเฟ่ต์  และโต๊ะขาวอีก 2 ตัวพร้อมผ้าคลุมโต๊ะเพ่ือวางเครื่องดื่ม อาหารว่าง และกระติกน้ า
ร้อน   
  5.1.17.11  การจัดหาเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด  โดยด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการ/ร้านค้าล่วงหน้าเพ่ือจัดซื้อ/จัดหา/
จัดเตรียม เลือกเมนูอาหารว่าง อาหารกลางวัน ประสานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือขอจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา ส านักวิชา  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส่วนการเงินและบัญชี งานหอพักนักศึกษา งานทุนการศึกษา  
นักศึกษาช่วยงาน รปภ.และพนักงานท าความสะอาด 
  5.1 .17.12 จัดท าไฟล์ ให้ ผู้ อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา เพ่ือแจ้ งให้
คณะกรรมการสัมภาษณ์ฯ ทราบว่ามีจ านวนผู้มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชา/
ส านักวิชาจริงเท่าใด ในการประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์ฯ โดยก่อนเริ่มประชุมจะแจ้งข้อมูลผู้มา
รายงานตัวในระบบฯ ให้เจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่หน้าห้องประชุมเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในไฟล์ 
 

ตัวอยา่ง : จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ประเภทโควตา  ปีการศึกษา 2559   

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนรับ โควตาวิชาเรียน 

 

ตามแผน จ านวนรับโควตา คัดเลือกไว้ 
มาสัมภาษณ์

จริง 
ร้อยละ 

 

วิศวกรรมศาสตร์ 1,940 1,552 7,101   0.00 
 

เทคโนโลยีการผลิตพืช 90 72 180 
 

0.00 
  

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 90 72 123   0.00  

เทคโนโลยีอาหาร 90 72 377   0.00 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  200 160 456   0.00  

เทคโนโลยีการจัดการ 90 72 522   0.00  

สาธารณสุขศาสตร์ 210 168 1,047   0.00 
 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 60 48 370   0.00 
 

รวมทั้งสิ้น 2,770 2,216 10,176 0 0.00 
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5.2. ในระหวำ่งวนัสมัภำษณ์ 
 
Flow Chart แสดงข ัน้ตอนในระหวำ่งวนัสมัภำษณ์ 
 
เร่ิมต้น / สิ้นสุดการสื่อสาร  การท างาน             จุดเชื่อมต่อ             การพิจารณา / ตัดสินใจ          การบันทึก  / เอกสาร            

   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์ของกระบวนการ 

1. ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์  และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับรับ
รายงานตัวและจองคิว 
 
 

 

2. ดูแลการประชุมกรรมการสัมภาษณ์ 
 
  

 

3. ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากนักเรียนและผู้ปกครองท่ีกอง
อ านวยการ 
 

 

4. ประสานงานกิจกรรมให้เป็นไปตามกิจกรรมของแต่ละ
สาขาวิชา/ส านักวิชา 
 

 

5. เก็บแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

 

 
รำยละเอียดข ัน้ตอนในระหวำ่งวนัสมัภำษณ์ 

 ก าหนดให้บุคลากร/นักศึกษาช่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุมรับ
ฟังค าชี้แจงการปฏิบัติงานตามข้อ 1.14 ดังนี้ 
  5.2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษาและนักศึกษาจ้างงาน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์จากศูนย์บริการการศึกษาไปยังอาคารเรียนรวม 1 
 5.2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับรับรายงานตัวและจองคิว และอยู่ประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ค าแนะน า และแก้ไขกรณี
เครื่องคอมพิวเตรอร์หรือระบบฯ มีปัญหา  (จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเสร็จภารกิจ) 
  5.2.3 หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ประสานอยู่ประจ าจุดกองอ านวยการ เพ่ือให้ข้อมูลและ
ตอบข้อซักถามแก่ผู้มาติดต่อ 
  

รับรายงานตัวผู้เข้าสัมภาษณ์ 

 

ประชุมกรรมการสัมภาษณ์ 

 

ให้ข้อมูลประจ ากองอ านวยการ 

ประสานงานการจัดกิจกรรมฯ 

 

เก็บแบบบันทึก
สัมภาษณ์ 
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รูปแสดงลักษณะกองอ านวยการ 
 

  
  5.2.4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งก าหนดการขั้นตอนต่าง ๆ 
ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์และผู้ปกครองทราบ การจองคิว การเข้าห้องประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลจากส านักวิชา 
การประชุมผู้ปกครอง การเรียกคิวเข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  5.2.5 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ประเภทโควตา จะท าการจองคิวเพ่ือเข้ารับการ
สัมภาษณ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จองคิวโดยการยิง Barcode บนแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการ
คัดเลือก หรือคีย์เลขรหัสผู้สมัคร หลังจากนั้นจะปรากฏเลขล าดับคิว ให้นักเรียนแต่ละคนจดเลขล าดับ
คิวของตนเองลงบบนบันทึกการสัมภาษณ์  ซึ่งการจองคิวดังกล่าวเราจะถือว่าเป็นการรายงานตัวเข้า
สัมภาษณ์ของนักเรียนด้วย  ดังนั้นสถานะของนักเรียนจะถูกตัวเปลี่ยนจาก 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ์ เป็น 40 : ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาทันที  แต่หากผลการสัมภาษณ์ของนักเรียนเป็น 
“ไม่ผ่าน”  เจ้าหน้าที่จะต้องมาด าเนินการแก้ไขสถานะให้นักเรียนเป็น  30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ์ เช่นเดิม  ซึ่งที่ผ่านมาจะมีจ านวนน้อยมาก (ไม่ถึง 10 คน) (ตัวอย่างแบบบันทึการสัมภาษณ์
อยู่ในภาคผนวกหน้า ผ35) 
 
ข้อสังเกต :  การจองคิวผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีล าดับการจองคิวซ้ ากัน กรณีเกิดจากไฟฟ้า
ขัดข้อง ดังนั้น  หากมีนักศึกษามาแจ้ง ให้ตรวจดูว่ารหัสใดเป็นผู้จองคิวได้ ส่วนอีกรหัสต้องจองคิวใหม่ 
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รูปแสดงการรับรายงานตัวผู้เข้าสัมภาษณ์ 
โดยการยิง Barcode บนแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก หรือคีย์เลขรหัสผู้สมัคร 

 

   นักศึกษาประเภทโควตาที่ได้ล าดับคิวเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว ประชาสัมพันธ์จะ
ประกาศให้เข้าห้องประชุมเพ่ือเตรียมรับฟังค าชี้แจง แนะน าการเข้าศึกษาจากส านักวิชา  โดยจะใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  หลังจากนั้นจะเรียกเข้าสัมภาษณต์ามล าดับคิวที่ได้รับ  โดยจะให้นักเรียนเข้า
ไปรอในห้องรอเรียกสัมภาษณ์ก่อน ทั้งนี้  ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา 
สาขาวิชา/ส านักวิชาสามารถก าหนดเองตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องแจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
ล่วงหน้า  เพื่อจะได้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามท่ีสาขาวิชา/ส านักวิชาต้องการ ดัวอย่างเช่น 

 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนก่อนที่นักเรียนจะ
เข้าสอบสัมภาษณ์  ซึ่งคะแนนที่ได้จะน าไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้า
สาขาวิชา  โดยไม่มีผลต่อการสอบสัมภาษณ์   

 กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ก าหนดให้สอบสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม ๆ ละ 
5- 10 คน  

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  จะสัมภาษณ์หลังการประชุมในห้อง
ประชุมใหญ่ตามรูปแบบที่ก าหนดเอง  โดยไม่ต้องมาสัมภาษณ์ที่ห้อง
สัมภาษณ์เป็นรายคน  เป็นต้น 
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รูปแสดงการประชุมนักเรียนของสาขาวิชา/ส านักวิชา 
 

 
  5.2.6  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องรอเรียกสัมภาษณ์ จะท าหน้าที่เรียกนักเรียนตามล าดับคิว 
โดยจะต้องตรวจล าดับคิวที่แบบบันทึกการสัมภาษณ์ก่อน และจัดให้ไปนั่งรอหน้าห้องสัมภาษณ์  เพ่ือ
เข้าห้องสัมภาษณ์ต่อไป  หากมีห้องสัมภาษณ์หลายห้องจะต้องมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 1 คน 
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  5.2.7  เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมกรรมการสัมภาษณ์ ด าเนินการรับลงทะเบียนประชุม
กรรมการสัมภาษณ์  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมและมอบ
นโยบายการสัมภาษณ์แก่คณะกรรมการ  หลังจากนั้นผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาจะเป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียด ข้อควรปฏิบัติต่างๆ รวมถึงข้อควรระวังแก่คณะกรรมการฯ  โดยจะใช้เวลาในการ
ประชุมประมาณ 30 นาที  แล้วคณะกรรมการจะไปประจ าห้องสัมภาษณ์ตามค าสั่ง แต่งตั้งฯ เพ่ือ
ด าเนินการสัมภาณต์่อไป   
  5.2.8  ในระหว่างการสัมภาษณ์รอนักเรียนเข้าสัมภาษณ์  เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาใน
การรอคอยของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดกิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง 2 อย่างคือ 
  5.2.8.1 กิจกรรมให้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน  เพ่ือเป็นการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง  และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจให้นักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  อีกทั้ง
เพ่ือเป็นการแสดงการต้อนรับผู้ปกครอง  ซึ่งจะมีการแจกเครื่องดื่มอาหารว่างให้ผู้ปกครองก่อนเข้า
ป้องประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับผู้บริหาร/วิทยากร เป็นการเฉพาะ   

 
รูปแสดงการประชุมผู้ปกครองระหว่างรอนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 

 
 
  5.2.8.2 การน าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เช่น หอพักนักศึกษา  ห้องสมุด เป็นต้น  โดย
เจ้าหน้าที่ของส่วนประชาสัมพันธ์ 
  5.2.9  เจ้าหน้าที่ด าเนินการประสานงานดูแลเรื่องเครื่องดื่มอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ส าหรับกรรมการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจ้างงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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5.3  หลงักำรสมัภำษณ์เสร็จ 
 
Flow Chart แสดงข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนหลงัสมัภำษณ์เสร็จ 
 
เร่ิมต้น / สิ้นสุดการสื่อสาร  การท างาน             จุดเชื่อมต่อ             การพิจารณา / ตัดสินใจ          การบันทึก  / เอกสาร            

   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์ของกระบวนการ 

1. จัดเรียง / ตรวจสอบ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 
 

 

2. เก็บวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี 
 
  

 

3. สรุปจ านวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เสนออธิการบดี 
 

 

4. จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 
 

 

 
รำยละเอียดข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนหลงัสมัภำษณ์เสร็จ 

 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาของแต่ละสาขา/ส านักวิชาแล้ว  เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการการศึกษาจะต้องเก็บรวบรวมแบบบันทึกการสัมภาษณ์  เพ่ือน ามาด าเนินการต่อดังนี้ 
 5.3.1  แยกแบบบันทึกการสัมภาษณ์ตามสาขาวิชา/ส านักวิชา แล้วน ามาเรียงตามเลขที่
สมัคร โดยต้องตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์ และการลงชื่อของกรรมการ  และให้แยกแบบบันทึก
การสัมภาษณ์กรณีไม่ผ่าน และกรรมการไม่ลงชื่อออกมา  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษาน ามาแก้ไข
สถานะในระบบ และตามการลงชื่อของกรรมการต่อไป 
 5.3.2  จัดท ารายชื่อผู้มารายงานตัวเข้าสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา/ส านักวิชา เพ่ือ
น ามาใช้ตรวจสอบกับแบบบันทึกการสัมภาษณ์ที่จัดเรียงไว้ตามข้อ 5.3.1 ว่าตรงกันหรือไม่  ถ้าไม่
ตรงกันต้องหาสาเหตุว่าไม่ตรงเพราะอะไร  เช่น กรณีมีรายชื่อแต่ไม่พบแบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 
มีแบบบันทึกการสัมภาษณ์แต่ไม่มีชื่อ อาจเกิดจาก 
  5.3.2.1 ปนไปอยู่กับสาขาวิชา/ส านักวิชาอ่ืน 
  5.3.2.2 นักเรียนมาจองคิว/รายงานตัวแต่เปลี่ยนใจไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และน า
แบบบันทึกการสัมภาษณ์กลับไปด้วย กรณีนี้ให้โทรศัพท์ไปสอบถามนักเรียน หากนักเรียนไม่เข้า

ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้า
สัมภาษณ์ 

 
เก็บวัสดุอุปกรณ์/สถานท่ี 

 

สรุปผลรายงานอธิการบดี 

ประกาศรายชื่อฯ 
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สัมภาษณ์ให้นักเรียนน าแบบบันทึกการสัมภาษณ์กลับมาคืน จะ FAX หรือส่งเมล์ก็ได้  เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานและให้ปรับสถานะเป็น 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ [ขั้นตอนการด าเนินการพิมพ์
รายชื่อออกมาตรวจสอบ ในระบบ Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 71] 
 แต่ถ้านักเรียนยืนยันว่าเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ตรวจสอบดูว่าน าแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์กลับไปด้วยหรือไม่  ถ้าใช่ให้น าส่งคืนด่วน  แต่ถ้านักเรียนไม่ได้น ากลับไปด้วยให้สอบถาม
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนไม่ได้โกหก เช่น สอบห้องไหน  กรรมการที่สอบเป็นเพศไหน 
มีลักษณะเด่นอย่างไร  ในห้องสัมภาษณ์มีกรรมการกี่คน  เป็นต้น  และให้หาตามข้อ 5.3.2.1 หรือหา
ที่แฟ้มกรรมการสัมภาษณ์ หรือ โทรไปสอบถามกับกรรมการสัมภาษณ์ (ถ้าทราบว่าเป็นใคร)  ถ้าเป็น
ส านักวิศวกรรมศาสตร์ให้ตรวจสอบจากข้อมูลการเข้าสอบข้อเขียนอีกทางหนึ่ง  แต่ถ้าไม่พบจริง ๆ ให้
แจ้งผู้อ านวยการศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี  
 หรืออาจเกิดจากกรณีที่ผู้เข้าสัมภาษณ์ที่ไม่ได้พิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์มาจาก
ที่บ้าน แล้วมากรอกข้อมูลลงแบบบันทึกการสัมภาษณ์ที่ทางฝ่ายรับนักศึกษาจัดเตรียมฟอร์มไว้ให้ แล้ว
เขียนรหัสผู้สมัครผิด ไปเขียนรหัสผู้สมัครของผู้ที่ไม่มาสัมภาษณ์ เมื่อท าการจองคิวเข้ารับการสัมภาษณ์ 
ก็คีย์รหัสที่ผิดลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จึงท าให้ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์มีชื่อในรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ 
 5.3.2.3 กรณีมีแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้เข้า
สัมภาษณ์ อาจเกิดจากกรณีที่ผู้เข้าสัมภาษณ์มาช้ามาก คือ หลังจากเจ้าหน้าที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว 
ท าให้นักเรียนยังไม่ได้ท าการจองคิวเข้าสัมภาษณ์  และไม่ได้มาสอบถามเจ้าหน้าที่ พอประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่เหลือทั้งหมด ให้เข้าห้องสัมภาษณ์ได้ ผู้ที่เพ่ิงมาถึงก็เดินเข้าห้อง
สัมภาษณ์ไปด้วย  วิธีแก้ไขคือ ให้เขียนชื่อเพ่ิมเติมในรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ และปรับสถานะ 40 : ผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา เพ่ิมเติมได้ทันทีในระบบรับนักศึกษา [ขั้นตอนการด าเนินการในระบบ Back 
Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 73] 
   5.3.3  จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจ้าง
งานช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง ณ จุดที่ปฏิบัติงาน กลับไปที่ส านักงานศูนย์บริการการศึกษา 
เช่น 

 สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ ผ้าปูโต๊ะ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด  ป้ายไว
นิล  ป้ายผ้าดิบ ปากกา ดินสอที่เย็บกระดาษ แฟ้มสัมภาษณ์ แจกัน
ดอกไม้ เป็นต้น  

 น าส่งเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  วิทยุสื่อสาร คืนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ . 

 น าส่งเครื่องอ่านบาร์โค๊ต คืนฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
 5.3.4  ท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เสนออธิการบดีทราบ  
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 5.3.5  รวบรวมข้อมูลการเลือกสาขาวิชาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ส่งเมล์ให้
ผู้รับผิดชอบ และท าหนังสือถึงคณบดีเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสาขาวิชาและส่งผลการคัดเลือกกลับคืน
ศูนย์บริการการศึกษา  เมื่อได้ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่สอบผ่าน และผลการคัดเลือกเข้า
สาขาวิชาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการจัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษา เสนออธิการบดีลงนามและประกาศหน้าเว็บศูนย์บริการการศึกษาต่อไป (ตัวอย่าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ36) 
 
 ข้อสังเกต :  กรณีมีนักเรียนต้องการขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 แจ้งให้นักเรียนท าหนังสือขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ถึงคณบดีส านักวิชาที่ได้รับคัดเลือก 

 ส่งหนังสือถึงคณบดีฯ เพื่อพิจารณา 

 แจ้งผลการพิจารณาแก่นักเรียน 

 ประสานการสัมภาษณ์นักเรียน กรณีได้รับอนุญาตให้เลื่อนสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ ต้องด าเนินการสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
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บทที ่ 6 
ข ัน้ตอนหลงัจำกประกำศรำยชือ่ผูผ้ำ่นกำรคดัเลือกเขำ้ศกึษำ 

 

 
6.1  กำรยืนยนัสทิธิเ์ขำ้ศกึษำ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบจ านวนผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยประเภทโควตา  ว่าได้
ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  จะได้วางแผนว่าจะต้องรับนักศึกษาประเภท Admissions อีกเท่าไร
เพ่ือให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษามา
ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  เพ่ือจะทราบจ านวนที่แน่นอน 

โดยหลังจากตรวจสอบข้อมูลและได้รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา
และมีผลการสัมภาษณ์เป็น “ผ่าน” เรียบร้อยแล้ว  จะต้องด าเนินการจัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษา โดยหลังจากมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว ต้องท าการเพ่ิมเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับนักศึกษา เพ่ือให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สามารถพิมพ์ใบช าระเงินไป
ช าระผ่านสถาบันการเงินที่ระบุในใบช าระเงิน  จ านวน 10,000 บาท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วน
การเงินและบัญชีจะเป็นผู้น าเข้าข้อมูลการช าระเงินของแต่ละคนในระบบฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
ยืนยันสิทธิ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฯ จะเป็นผู้เข้าไปปรับสถานะผู้ช าระเงินในระบบฯ  โดยจะประกาศให้
ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ประมาณ 2 สัปดาห์  หากไม่มาด าเนินการภายในก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เข้า
ศึกษา  หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางหน้ าเว็บ  เพ่ือให้นักเรียนเข้ามา
ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง  หากไม่พบให้น าหลักฐานการช าระเงินมายืนยัน  แล้วส่วนการเงินและ
บัญชีจะด าเนินการตรวจสอบกับสถาบันการเงินดังกล่าวต่อไป  [ขั้นตอนการเพ่ิมเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาในระบบรับนักศึกษา ในระบบ Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 74] 

หลังจากนั้นจะส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ทั้งหมดไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
เพ่ือน าไปเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์  และให้นักเรียนไปด าเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ของ 
สอท. ที่เว็บ  www.cuas.or.th ภายในก าหนดต่อไป หากนักเรียนไม่ไปด าเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาท่ี มทส. หลังจากนั้น สอท. จะส่งรายชื่อผู้ที่ไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์มาให้มหาวิทยาลัย    
เมื่อได้รับข้อมูลจะด าเนินการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาและจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ า
ศึกษาต่อไป (ตัวอย่างก าหนดการของ สอท. อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ37 และตัวอย่างประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ38) 
 

http://www.cuas.or.th/
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 เมื่อได้ข้อมูลจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว  จะด าเนินการจัดท าประมาณการจ านวน
นักศึกษาใหม่ (จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์) เสนออธิการบดีทราบ ซึ่งอธิการบดีจะสั่งการตามที่
เห็นสมควรต่อไป เช่น ส านักวิชาที่ได้จ านวนนักศึกษาประเภทโควตาน้อยกว่าเป้าหมาย จะต้อง
วางแผนการปรับยอดจ านวนที่ต้องการให้ สอท. ส่งนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ประเภท Admissions 
เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้ได้นักศึกษาตามแผนการรับ เป็นต้น  (ดังตัวอย่างตารางประมาณการจ านวนนักศึกษา
ใหม ่อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ39) 
 

6.2  กำรก ำหนดเลขประจ ำตวันกัศกึษำ  

 เป็นขั้นตอนการท างานหลังจากได้ยอดการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการ
ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาจะสัมพันธ์กับการเปิดกลุ่มสาขาวิชารายภาค  เพราะจะเป็นการจับ
หลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งได้ด าเนินการไปตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดระบบรับสมัครในหัวข้อ 
4.1 แล้ว เมื่อมีการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา หลักสูตรของนักศึกษาจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ 
[ขั้นตอนการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาในระบบ Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 76 และการ
การก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาเพ่ิมเติม อยู่หน้า 79] เมื่อด าเนินการเสร็จจะต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาอีกครั้ง [ขั้นตอนการในระบบ Back Office จะอยู่
ในบทที่ 7 หน้า 81] 
 

6.3  กำรรบัรำยงำนตวัขึน้ทะเบียนนกัศกึษำใหม ่

 การรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จะด าเนินการตามก าหนดในปฏิทินการศึกษา  
ซึ่งจะมีก าหนดก่อนวันเปิดภาคประมาณ 2 สัปดาห์  เนื่องจากหลังจากที่นักศึกษามารายงานตัวขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว  มหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ก่อนที่ จะเปิดภาค เช่น  
จัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐาน สอบวัดความรู้หลังเข้าค่ายฯ  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
กิจกรรมไหว้ครู  พบอาจารย์ที่ปรึกษา  และลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา เป็นต้น   

ในวันรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศีกษาใหม่  จะจัดกิจกรรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  เนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหลายกิจกรรม เช่น การรายงานตัวเข้า
หอพักนักศึกษา  การถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา  การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่  เป็นต้น ส าหรับการ
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศีกษาใหม่จะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1) ให้นักศึกษาส่งชุดเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ประกอบด้วย 

 แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (Download จากเว็บ) 

 ส าเนาใบ ปพ. 1 ฉบับที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 2 ฉบับ 
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 ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 

 ส าเนาทะเบีนนบ้าน (ชื่อนักศึกษา) 
2) ตรวจสอบใบ ปพ.1 ฉบับจริง กับฉบับส าเนา ว่าถูกต้องตรงกันหรือเป็นฉบับเดียวกัน

หรือไม่ หากถูกต้องตรงกันให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  ให้ประทับตรา 
“ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแล้ว” ลงบนส าเนาใบ ปพ. 1 ทั้ง 2 ฉบับ  

3) เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกเลขประจ าตัวนักศึกษา และปรับสถานะในระบบฯ เป็น
นักศึกษา หรือ ปรับสถานะผู้ที่ไม่มารายงานตัว  

4) สรุปรายงานจ านวนผู้มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แก่ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา
และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5) จัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (หลังรับรายงานตัวขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่) ทุกประเภทการรับเข้า ต่ออธิการบดีทราบ (ตัวอย่างตารางสรุปจ านวน
นักศึกษาใหม่หลังรับรายงานตัวฯ อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ40) 

 

6.4  กำรจดัท ำระเบียนประวตันิกัศกึษำใหม ่  

เมื่อนักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการจัดท าระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ เพ่ือส่งต่อให้ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาต่อไป ขั้นตอนดังนี้ 

1) จัดเรียงชุดเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ตามเลขประจ าตัวนักศึกษา  แยกตามส านัก
วิชา  โดยจะดึงใบส าเนา ปพ.1  ออก 1 ฉบับ  เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการบันทึกข้อมูลการ
ส าเร็จการศึกษาในระบบฯ  

2) พิมพ์รายชื่อนักศึกษาและรายการส าหรับตรวจสอบเอกสาร  ซึ่งสามารถตรวจสอบ
สถานะนักศึกษาเพ่ือดูการบันทึกระเบียนประวัติก่อนพิมพ์รายชื่อ [ขั้นตอนด าเนินการใน
การพิมพ์รายชื่อนักศึกษาในระบบ Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 83 และขั้นตอน
การตรวจสอบสถานะนักศึกษาจะอยู่หน้า 85]   

3) พิมพ์ข้อมูลนักศึกษา เช่น ชื่อ-สกุล  เลขประจ าตัวนักศึกษา  ประเภทการเข้าศึกษา  
สาขา/ส านักวิชา  เป็นต้น ลงบนสติ๊กเกอร์ สีขาว เพื่อติดบนซอง [ขั้นตอนการพิมพ์
สติ๊กเกอร์ในระบบ Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 86] 

4) จัดท าซองส าหรับใส่เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  ขั้นตอนดังนี้ 
3.1) ติดสติกเกอร์จากข้อ 3) ลงบนซอง (ควรจะอยู่บริเวณมุมบนด้านขวา เพื่อสังเกตง่าย
และเป็นระเบียบ)  จัดเรียงซองตามเลขประจ าตัวนักศึกษา แยกตามส านักวิชา 
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เช่นเดียวกับชุดเอกสารรายงานตัว เพ่ือความสะดวกในการใส่เอกสาร และการตรวจสอบ
ว่าครบถ้วนตรงกัน 
3.2) น าชุดเอกสารแบบรายงานตัวฯ ตาม 1) ตรวจความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารอีกครั้งก่อนน าใส่ซอง  โดยจะเช็คว่านักศึกษาแต่ละคนมีเอกสารแต่ละอย่าง
ครบถ้วนหรือไม่ โดยน ารายงานที่ไดม้าตรวจสอบกับชุดเอกสารรายงานตัวฯ ขั้นตอนดังนี้ 
 3.2.1) ให้จัดชุดเอกสารฯ เรียงชื่อตรงตามรายงาน 
 3.2.2) ตรวจเอกสารแนบในแต่ละชุด ดังนี้ 

3.2.2.1) มีเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยให้  ลงในช่องของเอกสารนั้นๆ 
3.2.2.2) หากเอกสารสารไม่ครบหรือไม่เรียบร้อย ให้ ลงในช่องของเอกสาร

นั้นๆ  และต้องด าเนินการติดตามนักศึกษาน ามาส่งให้ครบ ก่อนวันแรกของการสอบ
กลางภาค 

กรณีนักศึกษายังไม่ส่งชุดเอกสารแบบรายงานตัวฯ (N) ให้ตรวจสอบ
สถานะปัจจุบันนักศึกษา ดังนี้ 

- สถานะนักศึกษาก าลังศึกษา ต้องติดตามให้นักศึกษาน ามาส่งโดยประกาศหน้า
เว็บลงทะเบียนของนักศึกษารายนั้น ๆ หรือโทรศัพท์ หรือส่ง SMS  และให้น ามาส่งก่อน
วันแรกของการสอบกลางภาค 

- สถานะนักศึกษาลาออก หรือไม่ประสงค์เข้าศึกษา ให้ขีดชื่อออกและ เขียน
สาเหตุการพ้นสภาพด้วยปากกาแดง หลังชื่อนักศึกษาในตารางรายชื่อ  

 

3.3) เมื่อท าการตรวจสอบและบรรจุซองเรียบร้อยแล้ว ท าบันทึกข้อความถึงหัวหน้า
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา น าส่งซองระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่พร้อมส าเนา
รายงานการตรวจสอบเอกสารนักศึกษาใหม่มาขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วันท า
การนับจากวันเปิดภาคเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป โดยจะส่งเฉพาะซองที่มี
เอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น 

3.4) กรณีที่นักศึกษามาส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายหลัง จัดส่งเอกสารและท าบันทึกแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษาทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

6.5 กำรตรวจสอบวุฒกิำรศกึษำ 

1) สืบเนื่องจากข้อ 6.3 ขั้นตอนการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่นั้น  จะแจ้ง
ให้นักศึกษาทุกคนน าใบปพ. 1 ฉบับจริงมาแสดงด้วย เพ่ือน ามาตรวจสอบกับฉบับส าเนาว่าเป็นฉบับ
เดียวกันหรือไม่ หากถูกต้องตรงกันให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  และให้เจ้าหน้าที่
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ประทับตรา “ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแล้ว” ลงบนส าเนาใบ ปพ. 1 ทั้ง 2 ฉบับ  สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
คือ 

 ชุดที่.... เลขท่ี….  

 ชื่อโรงเรียน 

 ค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  สกุล 

 เลขประจ าตัวนักเรียน 

 ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

 วันอนุมัติการจบ 

 ลายเซ็นผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ประทับตราของโรงเรียน 

 2) หากนักศึกษาไม่น าฉบับจริงมาในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะไม่รับส าเนา
ใบ ปพ. 1  เพ่ือจะได้เป็นการแสดงว่านักศึกษารายนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบวุฒิ  ส่วนเอกสารขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ที่เหลือรับไว้ก่อนได้ และให้น าใบ ปพ. 1 ฉบับจริงพร้อมส าเนา 2 ฉบับมาส่งใหม่ให้
ครบภายใน 7 วันท าการ หากไม่ส่งเอกสารภายในเวลาที่ก าหนดจะด าเนินการล็อคระบบทะเบียน
นักศึกษา 
 3) รวบรวมส าเนาใบ ปพ.1 ที่ดึงออกมา 1 ฉบับ  น ามาแยกตามส านักวิชาและจัดเรียงตาม
เลขประจ าตัวนักศึกษาจากน้อยไปหามาก เพ่ือน ามาใช้ในการบันทึกข้อมูลการส าเร็จการศึกษาใน
ระบบฐานข้อมูลหลัก  [ขั้นตอนด าเนินการในระบบ Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 88]  และ
ด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา [ขั้นตอนด าเนินการใน
ระบบ Back Office จะอยู่ในบทที่ 7 หน้า 90]   
 หลังวันเปิดภาคการศึกษาประมาณ 1 สัปดาห์  ให้ด าเนินการจัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษา
ใหมร่ะดับปริญญาตรี ทุกประเภทการรับเข้า จัดท าวาระเสนอสภาวิชาการทราบอีกครั้ง  เพ่ือเป็นให้
มหาวิทยาลัยรับทราบจ านวนนักศึกษาท่ีมาเรียนจริง ๆ เทียบกับจ านวนในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่  เนื่องจากจะมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งมาลาออกหรือไม่ประสงค์เข้าศึกษา  (ตัวอย่าง
ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่หลังวันเปิดภาคการศึกษา อยู่ในภาคผนวกหน้าที่ ผ41) 
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บทที ่7 
คูม่ือใชร้ะบบ Back Office ในระบบทะเบียนและประมวลผล 

 
 

7.1 กำรบนัทกึขอ้มูลกลุม่สำขำวชิำรำยภำค เป็นการเปิดกลุ่มสาขาวิชาเพ่ือรองรับ
การสมัคร 

1) เข้าระบบรับนักศึกษา 

 Login >    ใส่ User Name 

 Password >    ใส่รหัสผ่าน 

 

2) เลือกเมนูข้อมูลระบบ 

 
 

 

 

3) เลือกข้อ 2 : บันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชารายภาค ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 
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 ประเภท  >  เลือกประเภทโควตาที่ต้องการบันทึกกลุ่มสาขาวิชารายภาค 

 ปีการศึกษา >  พิมพ์ ปี/ภาคท่ีเปิดรับสมัคร 

 โควตา  >  เลือกกลุ่มสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร  
(ส าหรับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้ระบุเป็น วิศวกรรมศาสตร์ ก่อน  ส่วนสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้ใส่เพิ่มเติมหลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมี
สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์) 

 จ านวนรับ >  ใส่จ านวนรับตามแผน  
(ส าหรับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้ใส่ที่กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ 
ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่ต้องใส่  ส่วนสาขาวิชาที่เปิดทั้งแผนการเรียนวิทย์-คณิต 
และแผนศิลป์ จ านวนรับ ให้แบ่งอย่างละครึ่ง) 

 เป็นหลักสูตร  >  เลือกหลักสูตรที่เปิดสอนปีล่าสุด 

 ส ารองแผนการเรียน  >  - ล าดับ   :   ให้ใส่ 1 
    - แผนการเรียน :   เลือกแผนการเรียนตามที่กลุ่มสาขาวิชาเปิดรับ 
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7.2 กำรเปิด/ปิด ระบบรบัสมคัรทำงเว็บ เป็นการก าหนดช่วงระยะเวลาของการรับ

สมัคร การช าระเงิน 

1) เข้าระบบรับนักศึกษา 

 Login >    ใส่ User Name 

 Password >    ใส่รหัสผ่าน 

2) เลือกเมน ูข้อมูลและรายงานระบบ 
 

 
 

3) เลือกข้อ 9 : เปิด/ปิด ระบบรับสมัครทางเว็บ ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 
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 ในส่วนของรายละเอียดเปิด/ปิด ระบบรับสมัครทางเว็บ : รายละเอียดที่เกี่ยวกับประเภท
โควตา (QUOTA) ให้ใส่ข้อมูลให้ครบ ซึ่ง DATEFROM คือ วันที่เริ่ม และ DATETO คือ 
วันที่สิ้นสุด วันเริ่มและวันที่สิ้นสุดสามารถดูจากก าหนดการประกาศรับสมัคร 

 

ตัวอย่างเช่น :   
  -  DATEFROM   ใส่วัน/เดือน/ปี เวลาที่เริ่มรับสมัคร ตัวอย่างเช่น ประเภทโควตา 
เริ่มรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 น. ให้พิมพ์ข้อมูลดังนี้ 1/8/2558 7:00:00 
  -  DATETO       ใส่วัน/เดือน/ปี เวลาทีส่ิ้นสุดการรับสมัคร ตัวอย่างเช่น วันสุดท้าย
ของการรับสมัครประเภทโควตา คือวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 23.59 น. ให้พิมพ์ข้อมูลดังนี้  
15/9/2558 23:59:00 
 

 ในส่วนของรายละเอียด เปิด/ปิด ตาม ปี/ภาคการศึกษา  : ปีการศึกษาส าหรับการรับ
สมัครโควตา  แพทย์  พยาบาล ตรงช่อง BYTECODE ให้ใส่ปีการศกึษาที่จะท าการรับสมัคร 

 

 ก าหนดประเภทโควตา พิมพ์ใบช าระเงิน เป็นการก าหนดสถานะการเปิด/ปิด การพิมพ์ใบ
ช าระเงินของแต่ละประเภทโควตา ซึ่งสถานะ N หมายถึง ปิด  Y หมายถึง เปิด ดังรูป 

 

 

 ก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัคร หมายถึง ประเภทโควตาใดมีเงื่อนไขคุณสมบัติการรับไว้เป็น
อย่างไรให้น ามาใส่ในหัวข้อนี้ ดังรูป 

 
 ก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัคร หมายถึง ประเภทโควตาใดมีเงื่อนไขคุณสมบัติการรับไว้เป็น

อย่างไรให้น ามาใส่ในหัวข้อนี้ ดังรูป 
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7.3  บนัทกึขอ้มูลโรงเรียนรำยภำค เมื่อมีผู้สมัครเข้ามา จ านวนผู้สมัครจะปรากฎใน

ข้อมูลส่วนนี้ 

1) เข้าระบบรับนักศึกษา 

 Login >    ใส่ User Name 

 Password >    ใส่รหัสผ่าน 

2) เลือกเมนขู้อมูลระบบ 

 
3) เลือกข้อ 4 : บันทึกข้อมูลโรงเรียนรายภาค ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 

 
 ปีการศึกษา > ใส่ปีการศึกษา ภาคการศึกษาท่ีต้องการบันทึกข้อมูล 
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 ประเภท  > เลือกประเภทที่ต้องการคัดลอก 

 กดปุ่ม “คัดลอก” ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 จะข้ึนข้อความคัดลอกจาก ปีการศึกษา “ให้ใส่ปีการศึกษาของปีที่ผ่านมา” แล้วกด 

OK ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 จะข้ึนข้อความคัดลอกจาก ภาคท่ี “ให้ใส่เลข 1” แล้วกด OK จะปรากฏข้อความ 

“คัดลอกข้อมูลส าเร็จ” แล้วกด OK ปรากฎรายละเอียด ดังข้อมูลด้านล่าง 
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7.4  กำรปรบัสถำนะผูส้มคัรประเภทโควตำ ผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะท าการปรับสถานะผู้สมัครเป็น 10 : ผู้สมัครเข้าคัดเลือก  วิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) เข้าระบบรับนักศึกษา 

 Login >    ใส่ User Name 

 Password >    ใส่รหัสผ่าน 

2) เลือกเมนรูับนักศึกษาใหม่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เลือกข้อ 16 : เปลี่ยน/ตรวจสอบ สถานะผู้สมัครช าระเงิน ปรากฎรายละเอียด ดังรูป 
 

 
 

     3)  เลือกข้อ 16 : เปลี่ยน/ตรวจสอบ สถานะผู้สมัครช าระเงิน ปรากฎรายละเอียด ดังรูป 
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 ปีการศึกษา  >   ใส่ปีการศึกษา ภาคการศึกษาท่ีต้องการปรับสถานะ 

 ประเภทโควตา >   เลือก Q : โควตา 

 อันดับ  >   ไม่ต้องใส่ เพราะต้องการปรับสถานะท้ังอันดับ 1 และ 2 

 เลือก รอด าเนินการ สถานะจาก และ เป็นสถานะ จะขึ้นให้อัตโนมัติ กด แสดงผล จะ
ปรากฏรายชื่อผู้ที่ช าระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ปรับสถานะเป็น 10 : ผู้สมัครเข้าคัดเลือก 
หลังจากนั้นให้กด PROCESS จะปรากฏข้อความ “ปรับสถานะส าเร็จ” ให้กด OK 
รายชื่อผู้สมัครจะถูกเปลี่ยนจากสถานะ 5 : ไม่ช าระเงิน หรือ ยกเลิกการสมัคร เป็น
สถานะ 10 : ผู้สมัครเข้าคัดเลือก 
 

7.5 กำรน ำเขำ้ขอ้มูลโรงเรียนเพือ่จดัสรรโควตำ เพ่ือเตรียมข้อมูลส าหรับการ

ค านวณจัดสรรที่นั่งให้กับโรงเรียน 

1) เข้าระบบรับสมัคร 

 Login >    ใส่ User Name 

 Password >    ใส่รหัสผ่าน 

2) เลือกเมนูการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 
 
 
 

3) เลือกข้อ 1 : น าเข้าข้อมูลโรงเรียนโควตา ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 
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 ปีการศึกษา  :  ใส่ปีการศึกษา ภาคการศึกษา ที่เปิดรับสมัคร 

 ประเภท  :  ไม่ต้องใส ่

 จังหวัด  :  ไม่ต้องใส ่

 ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่าง  ชื่อไฟล์ท่ีน าเข้า  :  เป็นการน าเข้าข้อมูลรายชื่อโรงเรียน 

เพ่ือเตรียมค านวณจ านวนโควตาที่จัดให้แต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Excel 

โดยประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 SCHOOLID  รหัสโรงเรียนตามท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

 ACADYEAR  ปีการศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร 

 SEMESTER   ภาคการศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร 

 TOTAL   จ านวนรวมนักเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละโรงเรียน 
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 SCHOOLCODEIMP  รหัสโรงเรียนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

    (องค์การมหาชน) (สทศ.) 

หลังจากเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Excel เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Browse… เพ่ือหาที่จัดเก็บ
ไฟล์ข้อมูล เมื่อหาเจอแล้วให้กดปุ่ม IMPORT น าข้อมูลโรงเรียนที่เตรียมไว้เข้าสู่ระบบรับนักศึกษา ถ้า
ข้อมูลที่น าเข้าเสร็จเรียบร้อยจะปรากฎ ดังรูป 

 

 
 

7.6  กำรประมวลผลนกัเรียนโควตำ เป็นการกดค านวณผู้สมัครเพื่อจัดสรรที่นั่งให้แต่ละ

โรงเรียน 

1) เข้าระบบรับสมัคร 

 Login >    ใส่ User Name 

 Password >    ใส่รหัสผ่าน 

2) เลือกเมนูการคัดเลือกเข้าศึกษา 
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3) เลือกข้อ 2  :  ประมวลผลนักเรียนโควตา ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 

 
 

 ประเภท  :  ไม่ต้องเลือก 

 จังหวัด  :  ไม่ต้องเลือก 

    ปีการศึกษา  :  ใส่ปีการศึกษา ภาคการศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร แล้วกด 

Enter 

รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครจะปรากฏข้อมูล หลังจากนั้นกดปุ่ม ค านวณผู้สมัคร 

โปรแกรมจะท าการค านวณผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ และค านวณท่ีนั่งให้ตามเกณฑ์ประกาศรับสมัคร 

ทางด้านขวามือคอลัมภ์ผลการค านวณ “Y” คือ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง

เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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 สถานะท่ีปรับ       :  เลือก 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ แล้วกดปุ่ม ปรับ

สถานะ รายชื่อผู้สมัครมีผลการค านวณเป็น “Y” จะถูกปรับเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับ

การสัมภาษณ์ทันท ี

 

วธิีกำรคดัผูม้ีสทิธิเ์ขำ้รบักำรสมัภำษณ์เพิม่เตมิ  หลังจากคัดจากจ านวนที่ได้รับการ

จัดสรรที่นั่งของแต่ละโรงเรียนแล้ว ยังมีบางสาขาวิชาที่ได้จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ครบ

ตามจ านวน จึงมีการคัดเพ่ิมเติมอีก ในการคัดเพ่ิมเติมจะเป็นการคัดข้อมูลโดยการสร้าง Query เรียก

ข้อมูลผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกทีละสาขาวิชา ซึ่งการคัดเพ่ิมเติมในครั้งนี้ จะเป็นการคัดโดย

ก าหนดเงื่อนไข เพราะถ้าไม่มีการก าหนดเงื่อนไขจะท าให้จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์แต่ละ

สาขาวิชาเกินจ านวนที่ต้องการ ส่วนการก าหนดเงื่อนไขจะเป็นการกรองผู้สมัครให้มีสิทธิ์เข้ารับการ

สัมภาษณ์ได้จ านวนที่ส านักวิชาต้องการเรียกสัมภาษณ์ สถานะท่ีปรับก็ปรับจากสถานะ 10 : ผู้สมัคร

เข้าคัดเลือก เป็นสถานะ 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และรอบของการคัดเลือกจะเป็นรอบ 2 ถ้า

ยังไม่เต็มอีกมีการคัดรอบต่อ ๆ ไป รอบก็เปลี่ยนไปตามครั้งที่คัด 

ข้อสังเกต :  การบันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชารายภาค บางสาขาวิชาที่เราท าการบันทึก ตรงช่องที่เป็น
หลักสูตรเครื่องอาจขึ้นให้อัตโนมัติ ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นหลักสูตรปีล่าสุดหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้ท าการ
เปลี่ยน 
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7.7 กำรพมิพ์รำยชือ่ผูเ้ขำ้รบักำรสมัภำษณ์ประเภทโควตำ ออกมำ 

ตรวจสอบกบัแบบบนัทกึกำรสมัภำษณ์  มีข้ันตอนดังนี ้
1. เข้าระบบรับนักศึกษา 

  Login  > ใส่ User Name  

  Password  > ใส่รหัสผ่าน 
2. เลือกเมนูจัดรับนักศึกษาใหม่ 2 ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 

 

 

 

3. เลือกข้อ 7  : รายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 
 

 
 

 ประเภท จาก    > เลือกประเภทที่ต้องการพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบ 

 ประเภท ถึง    > เลือกประเภทที่ต้องการพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบ 

 ประเภทโควตา  > เลือกประเภทโควตาที่ต้องการพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบ 

 สาขาวิชา จาก   > เลือกสาขาวิชาที่ต้องการพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบ 

 สาขาวิชา ถึง    > เลือกสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชา จาก (ให้เลือกพิมพ์ทีละ
สาขาวิชา) 
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 สถานะจาก  > เลือก 40 : ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (เป็นสถานะที่เกิดจาก ผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (สถานะ 30) ได้มารายงานตัวจองคิวเพ่ือเข้ารับการ
สัมภาษณ์ และระบบจะท าการปรับสถานะเป็น 40 : ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ให้อัตโนมัติ) 

 สถานะถึง  > เลือก 40 : ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (เลือกสถานะเดียวกันกับ
สถานะจาก) 

 ปีการศึกษา  > ใส่ปีการศึกษาท่ีต้องการพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบ 

 ภาคท่ี   > ใส่ภาคการศึกษาท่ีต้องการพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบ 

 กด PROCESS ปรากฏข้อมูลรายละเอียดดังรูป 
 

 
 

4. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ กับแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก 
หากข้อมูลทั้ง 2 อย่างตรงกันให้ท าเครื่องหมายถูก () หลังชื่อใบรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ 
หากข้อมูลทั้ง 2 อย่างไม่ตรงกัน เช่น มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ แต่ไม่มีแบบ
บันทึกการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เขียน “ไม่มีแบบบันทึกการสัมภาษณ์” ที่
รายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ และโทรศัพท์กลับไปที่นักเรียนทันทีว่า ได้เข้ารับการสัมภาษณ์
หรือไม่ 

 หากเข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้าถือแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกไปด้วย
ให้น ากลับมาคืน หรือส่งแฟกซ์ (Fax) มาที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
ทันท ี
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 หากไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ให้ปรับสถานะจาก 40 : ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา เป็น 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ออกจากระบบรับนักศึกษา (ขั้นตอน
การปรับสถานะดูได้ที ่ หัวข้อการปรับสถานะในระบบรับนักศึกษา) 

 

7.8 กำรปรบัสถำนะในระบบรบันกัศกึษำ หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้า
สัมภาษณ์ ระบบรับรายงานตัวจะท าการปรับสถานะจาก 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็น 40 : 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทันท ีหากผลการสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน” ให้ด าเนินการปรับสถานะใน
ระบบรับนักศึกษา ดังนี้ 
 1) เข้าระบบรับนักศึกษา 

 Login > ใส่ User Name  

 Password > ใส่รหัสผ่าน 

 2) เลือกเมนูจัดรับนักศึกษาใหม ่
 

 
 
 

 3) เลือกข้อ 1  : บันทึกข้อมูลผู้สมัคร ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 
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 ปี > ใส่ปี/ภาคการศึกษา ที่เปิดรับสมัคร 

 แผน > เลือกแผนการเรียนของผู้สมัครที่ต้องการปรับสถานะ หรือ ไม่เลือกก็ได้ 

 ประเภท > เลือกประเภทโควตาที่ต้องการปรับสถานะ 

 วิธีสมัคร > เลือก W : เว็บ หรือ ไม่เลือกก็ได้ 

 สถานะจาก > เลือก 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 

 สถานะถึง  > เลือก 40 : ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 ชื่อ หรือ สกุล > ให้เลือกพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุล บุคคลที่เราต้องการค้นหา แล้วกด ค้นหา 
จะเห็นชื่อผู้สมัครที่เราต้องการค้นหา 

ในส่วนการเลือกสาขาวิชา จะเห็นข้อมูลอันดับของการเลือกสาขาวิชาของผู้สมัคร 

 ช่อง สถานะการเลือก กรณีไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ประเภทโควตา ให้ปรับสถานะจาก 40 : ผู้
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา เป็น 35 : ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ (ไม่ผ่านการสัมภาษณ์)  แล้ว
เขียนในช่อง REMARK ไว้ด้วยว่าไม่ผ่านเพราะอะไร 
 

7.9 กำรเพิ่มเงนิค่ำเงินยืนยนัสิทธิเ์ข้ำศึกษำ หลังจากมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว ต้องท าการเพ่ิมเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับนักศึกษา เพ่ือให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ สามารถพิมพ์ใบช าระเงินไปช าระผ่านสถาบันการเงินที่ระบุในใบช าระเงิน โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) เข้าระบบรับนักศึกษา 

 Login > ใส่ User Name  
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 Password > ใส่รหัสผ่าน 

2) เลือกเมนูข้อมูลระบบ 

 
 

3) เลือกข้อ15 :  เพ่ิมเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 ประเภทการสมัคร  >  เลือกประเภทที่ต้องการเพิ่มเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 

 สถานะจาก...ถึง  >  เลือก 40 : ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 

 ประเภทค่าใช้จ่าย  >  เลือก 3058 : ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

 ระบุจ านวน   >  จ านวนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล้อตามประกาศฯ ของแต่ละ

ปี 
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 ปี    >  ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา ที่ต้องการเพ่ิมเงินค่า

ยืนยันสิทธิ์ 

 กด ค้นหา ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 กดเมนู ปรับเพิ่มเงินยืนยันสิทธิ์ทั้งหมด 

7.10  กำรก ำหนดเลขประจ ำตวันกัศกึษำ 

1) เข้าระบบฐานข้อมูลหลัก 

  Login >  ใส่ User Name 

 Password  >  ใส่รหัสผ่าน 
 

 
 

 

 

 

 

      
  2) เลือกเมน ู ระบบจัดการนักศึกษาใหม่ 
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3) เลือกข้อ 1 : เพ่ิมข้อมูลและก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาใหม่ ปรากฏรายละเอียด ดังรูป 
 

 
 
 

รายละเอียดในส่วนของข้อมูล  

 ปีที่เข้า-ภาค >   ใส่ปี/ภาคการศึกษา ที่จะเข้าศึกษา 

 วันที่รับ  >   ใส่วัน/เดือน/ปี ที่เปิดภาคการศึกษาของปี/ภาคท่ีจะเข้าศึกษา 

 รหัสเริ่มต้น >  กรณีก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาครั้งแรก  

ส่วนบน 

ส่วนล่าง 

ส่วนบน 
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ตัวอย่าง :  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ก าหนดรหัสเริ่มต้นเป็น B575001_ 

 B แทนด้วยระดับปริญญาตรี, M แทนด้วยระดับปริญญาโท, D แทนด้วยระดับปริญญาเอก 

 ตัวเลขตัวที่ 1-2 แทนด้วย ปีการศึกษาท่ีเข้าศึกษา 

 ตัวเลขตัวที่ 3 แทนด้วย ส านักวิชา 

 ตัวเลขตัวที่ 4-6 เรียงล าดับตามจ านวนนักศึกษา 

 - ตัวเลขตัวที่ 7 จะเป็นตัว Check Digit   ดังนั้น ในการก าหนดรหัสเริ่มต้นจึงไม่จ าเป็นต้อง
ใส่ตัวเลขตัวที่ 7 เพราะระบบฯ จะก าหนดให้เองอัตโนมัติ 

  สถานะ >  เลือก 10 :  ก าลังศึกษา 
 
รายละเอียดในส่วนของข้อมูล   

  ประเภท >  เลือกประเภทโควตาที่ต้องการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา 

  สถานะจาก >  ประเภทโควตา เลือก 45 : ผู้ที่ได้มายืนยันเข้าศึกษา 

  สถานะถึง >  เลือกสถานะเดียวกันกับ สถานะจาก 

  ปีที่สมัคร >  ใส่ปีการศึกษาท่ียื่นสมัคร 

  ภาคท่ี >  ใส่ภาคการศึกษาท่ียื่นสมัคร 

  เรียงล าดับ >  ให้เลือก 2 : รหัสผู้สมัคร 

  เลือกน าเข้าจากระบบจัดรับ   >  ช่องสาขาวิชา เลือกสาขาวิชาที่เราต้องการก าหนดเลข
ประจ าตัวนักศึกษา (ให้ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาทีละสาขาวิชา) 

  กด IMPORT (เสร็จสิ้นกระบวนการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา) 
 

ข้อสังเกต : สถานะจาก และสถานะถึงของประเภทโควตา และ Admissions เลือกไม่เหมือนกัน
เพราะว่า Admissions เราจะก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาให้หลังจากที่สมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์มาให้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โอนรายชื่อเข้าระบบรับ
นักศึกษาโดยปรับสถานะเป็น 30 : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 

ส่วนล่าง 



 

คู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน มทส.  บุษบา  ชัยมงคล | 79 
 

การก าหนดตัวเลขตัวท่ี 3 แทนด้วย ส านักวิชา ดังนี้ 
 0-4 แทนด้วย   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

5 แทนด้วย   ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
6 แทนด้วย   ส านักวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ 
7 แทนด้วย   ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
8 แทนด้วย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
9 แทนด้วย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 

7.11  ก ำหนดเลขประจ ำตวันกัศกึษำกรณีมีนกัศกึษำเพิม่เตมิภำยหลงั  

เข้าเมนูเดียวกันกับการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาครั้งแรก แต่ตรงรหัสเริ่มต้นจะต้องท าการค้นหา
ก่อนว่า ได้ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาไปแล้วกี่คน (หาคนสุดท้าย)  เพ่ือจะได้รู้ว่าเลขประจ าตัว
นักศึกษาคนต่อไปจะเริ่มท่ีเลขอะไร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ตัวอย่างการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษากรณี มีนักศึกษาเพิ่มเติม : ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

 รหัสเริ่มต้น  >  ให้พิมพ์ B575* แล้วกด ค้นหารหัส > จะปรากฏเลขประจ าตัวนักศึกษา
ล าดับถัดจากที่เราก าหนดไว้ในครั้งแรก (ครั้งแรกก าหนดไว้ 429 คน ครั้งที่ 2 รหัสค้นหา
จะข้ึนเป็น B585452) ดังรูปภาพที่ 1 และ 2 

 

รูปภาพที่ 1  เป็นการพิมพ์เลขรหัสเริ่มต้นของส านักวิชาที่เราต้องการค้นหาเลขประจ าตัวนักศึกษา
ล าดับถัดจากที่ก าหนดไว้ในครั้งแรก 
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รูปภาพที่ 2  หลังจากกดค้นหารหัสจะได้เลขประจ าตัวนักศึกษาล าดับถัดจากท่ีก าหนดไว้ครั้งแรก 
 

 
 

หลังจากที่รู้เลขประจ าตัวนักศึกษาล าดับถัดจากท่ีก าหนดไว้ในครั้งแรกแล้ว ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ตาม
ข้อมูลส่วนล่างได้เลย 
รายละเอียดในส่วนของข้อมูล  

 ปีที่เข้า-ภาค >   ใส่ปี/ภาคการศึกษา ที่จะเข้าศึกษา 

 วันที่รับ  >   ใส่วัน/เดือน/ปี ที่เปิดภาคการศึกษาของปี/ภาคท่ีจะเข้าศึกษา 

 สถานะ  >   เลือก 10 : ก าลังศึกษา 

รายละเอียดในส่วนของข้อมูล  

 ประเภท  >  เลือกประเภทโควตาที่ต้องการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา 

 สถานะจาก >  เลือกสถานะที่ไม่ซ้ ากับการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาในครั้งแรก ให้
ดูว่าเราปรับสถานะกลุ่มเพิ่มเติมเป็นสถานะอะไร ให้เลือกเป็นสถานะนั้น เพราะถ้าปรับไว้เป็น
สถานะเดียวกันกับครั้งแรก การก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษากรณีมีนักศึกษาเพ่ิมเติม จะท า
ให้ผู้ที่ก าหนดเลขประจ าตัวไปในครั้งแรกถูกก าหนดซ้ าอีกครั้ง (ตัวอย่างรูปภาพที่ 2 ก าหนด
สถานะไว้เป็น 52 : รอก าหนดรหัสนักศึกษา) 

 สถานะถึง     >  ถ้าสถานะจาก เลือกเป็นสถานะอะไร  สถานะถึงก็ต้องเลือกเป็นสถานะนั้น 

 ปีที่สมัคร      >  ใส่ปีการศึกษาท่ียื่นสมัคร 

 ภาคท่ี        >  ใส่ภาคการศึกษาท่ียื่นสมัคร 

 เรียงล าดับ     >  ให้เลือก 2 : รหัสผู้สมัคร 

ส่วนบน 

ส่วนล่าง 
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 เลือกน าเข้าจากระบบจัดรับ  >  ช่องสาขาวิชาเลือกสาขาวิชาที่เราต้องการก าหนดเลข
ประจ าตัวนักศึกษา (ให้ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาทีละสาขาวิชา) 

 กด IMPORT  (เสร็จสิ้นกระบวนการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา) 

7.12  กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรก ำหนดเลขประจ ำตวันกัศกึษำ  

ว่าก าหนดตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษาหรือไม่ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เข้าระบบฐานข้อมูลหลัก 

 Login >  ใส่ User Name 

 Password   >  ใส่รหัสผ่าน 
2. เลือกเมนูระบบจัดการนักศึกษาใหม่ 

 
 
 

  3. เลือกข้อ 2 : บันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่และวุฒิการศึกษา  ปรากฏรายละเอียด ดังรูปข้างล่าง 

ตัวอย่างระดับปริญญาตรี 
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 ส านัก >  เลือกส านักวิชา ที่เราต้องการตรวจสอบข้อมูล 

 ระดับ >  เลือกระดับปริญญาตรี 

 ปีที่เข้า >  ใส่ปี/ภาคการศึกษา ที่เข้าศึกษา 

 สถานะจาก >  เลือก 10 : ก าลังศึกษา 

 สถานะถึง >  เลือก 94 : ไม่ประสงค์เข้าศึกษา 

ให้ดูช่องรหัส ชื่อ-สกุล และหลักสูตร จะปรากฏเลขประจ าตัวนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาตาม
จ านวนที่เราก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาไป และหลักสูตรของสาขาวิชา หลักสูตรนี้จะเกิดจากการ
เปิดกลุ่มสาขาวิชารายภาคไว้ตั้งแต่แรกก่อนการรับสมัคร  

 

ข้อสังเกต :  ในการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา 

1) ให้ตรวจสอบรหัสเริ่มต้น ในการก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาในกรณีมีนักศึกษาเพ่ิมเติม
ให้รอบคอบ มิฉะนั้น อาจท าให้ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาซ้ าได้ 

2) ในการตรวจสอบจ านวนผู้ที่ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาไปแล้ว ในแต่ละส านักวิชาว่ามี
จ านวนเท่าไร และก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาถึงอะไรแล้ว ตรวจสอบที่ระบบ
ฐานข้อมูลหลัก > เมนูระบบจัดการนักศึกษาใหม่ > บันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่และวุฒิ
การศึกษา สถานะถึง ให้เลือกเป็น 94 : ไม่ประสงค์เข้าศึกษา ไว้เลยจะได้ทราบ
จ านวนนักศึกษาที่ได้ก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาไปแล้วทั้งหมดจ านวนเท่าไร และ
ก าหนดถึงเลขอะไรแล้ว 

3) การก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา ที่ต้องให้ก าหนดทีละสาขาวิชา เพราะจะท าให้สะดวก
ในการตรวจสอบข้อมูล หากก าหนดหลายๆ สาขาวิชาพร้อมกัน ในแต่ละสาขาวิชาเลข
ประจ าตัวนักศึกษาจะไม่เรียงกัน จะสลับกันไปมา เพราะการก าหนดเลขประจ าตัว
นักศึกษา การเรียงล าดับ ก าหนดให้เรียงตามรหัสผู้สมัคร ซึ่งหมายความว่า ใครสมัคร
ก่อนถูกก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษาก่อน หากก าหนดทีละสาขาวิชา เลขประจ าตัว
นักศึกษา ก็จะเรียงตามรหัสผู้สมัครเช่นกัน แต่ก็ยังเรียงล าดับอยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน 
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7.13  กำรพมิพ์รำยชือ่นกัศกึษำและรำยกำรส ำหรบัตรวจสอบเอกสำร  

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1)  เข้าสู่ระบบรับนักศึกษา เมนูนักศึกษาใหม่ เลือกข้อ 6: เช็คเอกสารนักศึกษาใหม่มาขึ้น
ทะเบียน  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูล โดยจัดพิมพ์เป็นส านักวิชา ดังนี้ 
1) เลือกส านักวิชา 
2)  ระดับการศึกษา 
3)  สถานะจาก-ถึง 
4)  ปี/ภาค   
5)  คลิก PROCESS เพ่ือแสดงรายงาน 
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6) จะปรากฏรายงานส าหรับน าไปตรวจเอกสาร ดังนี้ 
(1) รายชื่อนักศึกษาใหม่ และรายการที่ต้องตรวจ  
(2) สถานะการส่งเอกสาร Y แสดงว่า นักศึกษาส่งแล้ว และ N แสดงว่า นักศึกษาไม่

ส่ง 
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7.14  กำรตรวจสอบสถำนะนกัศกึษำ  

  ที่ระบบฐานข้อมูลหลัก เมนูระเบียนนักศึกษา เลือกข้อ 1 : บันทึกระเบียนนักศึกษา  ระบบจะ
แสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ระบุเลขประจ าตัวนักศึกษา 2) ระบบแสดงข้อมูลนักศึกษา  3) ปรากฏสถานะปัจจุบัน 
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7.15 กำรพมิพ์สตกิเกอร์ขอ้มลูนกัศกึษำ เพือ่ตดิซองระเบยีนประวตันิกัศึกษำ  

วิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 
    พิมพ์ข้อมูลนักศึกษาของแต่ละบุคคลลงแผ่นสติกเกอร์ ที่ระบบรับนักศึกษา เมนูนักศึกษา

ใหม่  เลือกข้อ 10: สติกเกอร์ซองระเบียนประวัติ ระบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูล 
โดยจัดพิมพ์เป็นส านักวิชา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ระบุส านักวิชา   
2) ระบุระดับ 
3) สถานะจาก-ถึง   
4) ระบุปี/ภาค  
5) คลิกท่ี PROCESS เพ่ือแสดงรายงาน 
6) ระบบจะแสดงรายงาน โดยเรียงตามเลขประจ าตัวนักศึกษาจากมากไปน้อย และต้อง

ปรับหน้ารายงานให้ข้อความตรงกับช่องในแผ่นสติกเกอร์ที่เตรียมไว้   
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7.16  กำรตรวจสอบหลกัฐำนกำรส ำเร็จกำรศกึษำกบัขอ้มูลทีอ่ยูใ่น
ระบบฐำนขอ้มูลหลกั ดงัน้ี 

   1) เข้าระบบฐานข้อมูลหลัก   
 

 

   

 Login   >  ใส่ UserName  

 Password  >  รหัสผ่าน 
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2) เลือกเมนูระบบจัดการนักศึกษาใหม่  
 

 
  
 3) เลือกข้อบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่และวุฒิการศึกษา ปรากฏรายละเอียดดังรูป 
 

 
 
 

 ส านัก  >   เลือกส านักวิชาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล 

 ระดับ  >  เลือกระดับปริญญาที่ต้องการตรวจสอบ (1: ปริญญาตรี  2: ปริญญาโท  3: 
ปริญญาเอก) 

 ปีที่เข้า > ให้ใส่ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล   

 สถานะจาก >   เลือก 10 : ก าลังศึกษา     

 สถานะถึง   >   เลือก 10 : ก าลังศึกษา    
เหตุผลที่เลือก 10 : ก าลังศึกษา เพราะต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่เท่านั้น  
รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ยึดตามใบปพ.1 / Transcript เป็นหลัก  ถ้าข้อมูลไหนผิดหรือไม่
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มีในระบบฐานข้อมูลหลักก็แก้ไขให้ถูกต้องหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเข้าไปใหม่   ข้อมูลที่จะตรวจสอบ
ประกอบด้วย 

 คอลัมภ์ ชื่อ-สกุล >  ตรวจสอบค าน าหน้า  ชื่อ  นามสกุล 

 คอลัมภ์ชุดที่  >   ตรวจสอบตัวเลขชุดที่ของใบแสดงผลการเรียน  

 คอลัมภ์เลขที่ใบ รบ.  >   ตรวจสอบให้ตรงกับเลขที่ของใบแสดงผลการเรียน  

 คอลัมภ์รหัสนักเรียน >   ตรวจสอบเลขประจ าตัวนักเรียนให้ตรงกับใบแสดงผลการเรียน 

 คอลัมภ์  GPA  >   ตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรให้ตรงกับใบแสดงผลการ
เรียน  

 คอลัมภ์วันที่จบ (ฝ่ายรับ)  >   ตรวจสอบให้ตรงกับวันที่อนุมัติการจบในแสดงผลการเรียน  

 คอลัมภ์สถานศึกษา  จังหวัด  >   ชื่อโรงเรียน/สถาบัน ชื่อจังหวัด ตรวจสอบให้ตรงกับใบ
แสดงผลการเรียน  

 คอลัมภ์วุฒิที่จบ(ไทย) >   ให้เลือกตามหลักฐานเอกสารที่น าส่ง เช่น ม.6  ปวช  ปวส.  
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 คอลัมภ์ตรวจสอบครั้งที่ >  ถ้าเป็นการตรวจสอบวุฒิการศึกษาครั้งแรกให้เลือกเลข 1   แต่
ถ้านักศึกษายังไม่น าส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาให้เลือกเลข 0  และต้องติดตามทวงถาม
จากนักศึกษา ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบกลางภาค  

 คอลัมภ์คุณวุฒิ   >  เปลี่ยนจาก N : ยังไม่ตรวจสอบ  เป็น Y : ตรวจสอบแล้ว  

 คอลัมม์หลักฐาน  >  เปลี่ยนจาก N : ยังไม่ตรวจสอบ  เป็น Y : ตรวจสอบแล้ว  
   

7.17  กำรตรวจสอบควำมเรียบรอ้ยของขอ้มูลกำรตรวจสอบวุฒกิำรศกึษำ  

มีข้ันตอนดังนี ้
   1) เข้าระบบรับนักศึกษา  

 Login   >  ใส่ UserName  

 Password  >  รหัสผ่าน 
   2) เลือกเมนู   ข้อมูลและรายงานระบบ  
  3) เลือกข้อตารางข้อมูล   
  4) เลือกกลุ่มรูปแบบ  E : ตารางข้อมูลจัดรับนักศึกษาใหม่   
  5) เลือกรูปแบบ EN06 : รายชื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษา แล้วกด PROCESS  
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จะปรากฎรายละเอียดดังรูป ให้ด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ ตามที่หน้าจอในระบบให้ใส่ข้อมูล 
 

 
 

 ระบุปีการศึกษา > ใส่ตัวเลขปีการศึกษาท่ีต้องการ เช่น 2557 แล้วกด ตกลง  

 ระบุภาคการศึกษา > ใส่ตัวเลขภาคการศึกษาท่ีต้องการ เช่น 1 แล้วกด ตกลง 

 ระดับ 1=ตรี 2=โท 3=เอก > ใส่ตัวเลขระดับที่ต้องการ เช่น ปริญญาตรีใส่เลข 1 แล้วกด 
ตกลง   

 ถึงระดับ 1=ตรี 2=โท 3=เอก > ใส่ตัวเลขระดับที่ต้องการ เช่น ปริญญาตรีใส่เลข 1 แล้ว
กด ตกลง   

 สถานะจาก 10=ก าลังศึกษา > ใส่ตัวเลข 10 แล้วกด ตกลง   

 ถึงสถานะจาก 10=ก าลังศึกษา 60=ลาออก 90=ไม่ขึ้นทะเบียน > ใส่ตัวเลข 10 แล้วกด 
ตกลง   
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จะปรากฎตารางข้อมูลดังรูป  

 
 

 คอลัมภ์ผลตรวจวุฒิ > คลิกเม้าท์ขวาเลือกเมนูเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก A ถึง Z   

 คอลัมภ์ผลตรวจเอกสาร > คลิกเม้าท์ขวาเลือกเมนูเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก A ถึง Z   

หากมีอักษร N = ยังไม่ตรวจสอบ ให้นักศึกษาส่งส าเนาใบ ปพ.1/Transcript พร้อมตัวจริงมายื่นที่
ฝ่ายรับนักศึกษา ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบกลางภาค 

 

ข้อสังเกต :  หลังจากเลือกข้อบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่และวุฒิการศึกษาเมื่อด าเนินการปรับสถานะ
หลักฐานและคุณวุฒิแล้วเสร็จแต่ละคนต้องท าให้รูปดินสอที่ปรากฎอยู่หน้าแถวหายไปโดยเลื่อน
เคอร์เซอร์ไปวางบรรทัดอ่ืนระบบจึงจะบันทึกข้อมูลที่ปรับสถานะผลการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา 
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ประวัติผู้เขียน 
 

1. ชื่อ นางบุษบา  ชัยมงคล   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด  ศูนย์บริการการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที ่ หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา 
 

2. วุฒิการศึกษา   ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

3. ผลงานวิจัยท่ีเคยท า 

3.1 วิทยานิพนธ์ 

บุษบา  หล่อเงิน. (2537). พฤติกรรมจริยธรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรม  

ทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น.  
 

3.3 ผลงานวิจัย  

 บุษบา  ชัยมงคล และคณะ. (2558). ความพึงพอใจต่อการรับนักศึกษา

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา. 2558 

ศูนย์บริการการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

 บุษบา  ชัยมงคล และคณะ. (2556). องค์ประกอบภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษาและ

อาจารย์แนะแนวในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์. ศูนย์บริการการศึกษา: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

 จิตตานันท์  ติกุล และคณะ. (2556). ปัจจัยที่ผู้บริหารสถานศึกษาและ

อาจารย์แนะแนวสนับสนุนให้นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

ศูนย์บริการการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

 เอมอร  ทัศนศร และคณะ. (2548). การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของ

การรับนักศึกษา ด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 

2539. ศูนย์บริการการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
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ของการรับนักศึกษา ด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปี
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 ไทย ทิพย์สุวรรณกุล และคณะ. (2541). การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผล

ของการรับนักศึกษา ด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปี

การศึกษา 2536. ศูนย์บริการการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
 

4. ประสบการณ์การท างาน 

23 ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1 ต.ค. 2549 – 22 ก.ค. 2550 หัวหน้าฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

13 ก.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549 หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมู,บัณฑิต  

    ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

28 ก.พ. 2548 – 12 ก.ค. 2548 รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายข้อมูลบัณฑิต  

    ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

3 พ.ค. 2542 – 12 ก.ค. 2548 หัวหน้าฝ่ายวัดผลการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

1 มิ.ย. 2540 – 2 พ.ค. 2542 รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  

    ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

1 ก.พ. 2539 – 31 พ.ค. 2540 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  

    ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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พ.ค. 2537 – 31 ม.ค. 2539 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณบดี  

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2534 – 2535  Production Planning Control   

บริษัท NEC Cooperation System Thailand 

Company Ltd.  

 






