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คูมือการสมัครเปนนักศึกษาใหมประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2559

1. เขาไปที่เว็บไซต saiyai.rmutsv.ac.th/admission ดูตัวอยางตาม รูปที่ 1

รูปที่ 1 หนาตางระบบรับสมัครนักศึกษาใหมประเภทโควตา

2. สมัครเรียนออนไลน ผูสมัครจะตองเลือกเมนู เพื่อเขาสูหนาสมัคร ดูตัวอยางตาม รูปที่ 2

รูปที่ 2 เมนูที่ใชสําหรับเขาสูหนาสมัครเรียนออนไลน

3. เมื่อเลือกเมนู “สมัครเรียนออนไลน” ระบบดําเนินการไปยังหนาที่ระบุคณะที่เปดรับ โดยให
ผูสมัครทําความเขาใจ Flowchart ที่แสดงกระบวนการสมัครและรายงานตัวใหเขาใจกอนกดเลือก
คณะที่ตองการสมัคร ดูตัวอยางตาม รูปที่ 3

เลือกเมนู “สมัครเรียนออนไลน” หรือ เขาดูสาขาท่ีเปดรับ
กอนตัดสินใจสมัครเรียนไดท่ีเมนู “คณะท่ีเปดรับ”
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รูปที่ 3 คณะที่เปดรับ และ Flowchart แสดงกระบวนการสมัครและรายงานตัว

4. เมื่อเลือกคณะที่ตองการสมัครเรียน  ระบบแสดงหนาของแผนการรับนักศึกษาของคณะ  เพื่อให
ผูสมัครอานรายละเอียดของสาขากอนทําการสมัคร ดูตัวอยางตาม รูปที่ 4 และ 5

รูปที่ 4 แสดงแผนการรับนักศึกษาของคณะ

รูปที่ 5 แสดงรายละเอียดของสาขา

ผูสมัครอานทําความเขาใจรายละเอียดของสาขาท่ีสนใจ
กอนทําการสมัคร โดยเลือกเมนู “อานรายละเอยีด/สมัคร”

อานรายละเอียดของสาขาให
เขาใจ กอนทําการสมคัร

กดสมัครเรียน #เมื่อสมัครไป
แลวไมสามารถแกไขได

เลือกคณะท่ีตองการสมัคร และทํา
ความเขาใจ Flowchart ดานลาง
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5. ใหผูสมัครอานคําชี้แจงและเงื่อนไขใหเขาใจกอนสมัคร ดูตัวอยางตาม รูปที่ 6

รูปที่ 6 คําชี้แจง เงื่อนไขที่ตองทําความเขาใจ

6. เมื่ออานคําชี้แจงและเงื่อนไขจนเขาใจแลว Click เขาใจและยอมรับเงื่อนไข  และกดเลือก เมนู
เงื่อนไขที่ผูสมัครสามารถดําเนินการได  ดูตัวอยางตาม รูปที่ 7

รูปที่ 7 เลือกเงื่อนไขเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟลหลกัฐานสําหรับใหสาขาพิจารณา

อานคําชี้แจงและเงื่อนไข ใหเขาใจ
เพ่ือสิทธิประโยชนของทาน

กดปุมกรณีท่ีสามารถอัพโหลดไฟลเพ่ือ
ใชเปนหลักฐานสําหรับสาขาพิจาณา

กรณีท่ีเขาใจและยอมรับเงื่อนไข ให
กดเลือกในชองส่ีเหล่ียม

กดปุมกรณีท่ีไมสามารถอัพโหลดไฟลเพ่ือ
ใชเปนหลักฐานสําหรับสาขาพิจาณา
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7. สวนของการกรอกใบสมัคร เปนสวนที่สําคัญมากที่ใชสําหรับยืนยันตัวบุคคล คือเลขบัตรประชาชน
13 หลัก  ซึ่งตองกรอกใหถูกตองและครบถวน เชน “180970011xxxx” และทําการตรวจสอบขอมูล
โดยกดปุม “ตรวจสอบ” และกรอกขอมูลในชองอ่ืนๆ ใหครบและถูกตองตามความเปนจริง ดู
ตัวอยางตาม  รูปที่ 8

รูปที่ 8 สวนของการกรอกใบสมัคร

8. เลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัครเขาศึกษาตอ ในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะตองเลือกใหตรงตามแผนการ
รับ ข อง แตละ ส าข า วิชา  โดย เข า ดูไ ด ใ น เม นู “ค ณะที่ เป ด รับ ” จา ก หน า เว็บ ไ ซ ต
saiyai.rmutsv.ac.th/admission และตองดําเนินการในขอที่ “2.ขอมูลการศึกษา” กอนดําเนินการ
ในขอที่ “3.สาขาวิชาที่ตองการสมัครเพื่อเขาศึกษาตอ” และเน่ืองจากมีผูสมัครโดยสวนใหญกําลัง
จะจบการศึกษาในปการศึกษา 2558 จึงยังไมสามารถระบุ “ วันอนุมัติการจบ” ได  ใหใสขีด (-)
สําหรับคนที่ยังไมจบการศึกษา ณ วันที่ทําการสมัคร ดูตัวอยางตาม  รูปที่ 9

กรอกเลขบัตรประชาชนใหครบ 13 หลัก ไมตองใสขดี
ตามตัวอยาง และขอมูลท่ีกรอกตองเปนความจริง

กด “ตรวจสอบ” กอนดําเนินการชองถดัไป



5

รูปที่ 9 สําหรับผูสมัครที่กําลังจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2558 ใสขีดแทน วันอนุมัติการจบ

9. ยืนยันการกรอกขอมูลโดยมี 2 รูปแบบ ไดแก
9.1 ใหผูสมัคร ทําการอัพโหลดไฟลหลักฐาน  เพื่อใหสาขาทําการพิจารณาโดยไมตองสงเอกสาร
หลักฐานการสมัครมายังสาขา  ถัดไปเปนการตรวจสอบขอมูลที่กรอกทุกชองใหถูกตองครบถวน
ตามความจริง พรอมทั้งอานเงื่อนไขและขอตกลงใหเขาใจกอนทําการ Click “ขอยืนยันวาขอมูล
ขางตนเปนจริงทุกประการ” กอนกดปุม “ยืนยันการกรอกขอมูล” ดูตัวอยางตามรูปที่ 10

รูปที่ 10 เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันการกรอกขอมูล

9.2 กรณีที่กอนหนาน้ีเลือกไมสามารถอัพโหลดไฟลได ใหทําการอานเงื่อนไขและขอตกลง ให
เขาใจกอนทําการ Click “ขอยืนยันวาขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ” กอนกดปุม “ยืนยันการ
กรอกขอมูล” ดูตัวอยางตามรูปที่ 11

กรณีท่ียังไมจบ ใส ขีด “ - ”
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รูปที่ 11 ตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันการกรอกขอมูล

10. หลังจากกด “ยืนยันการกรอกขอมูล” ระบบดําเนินการไปยังหนาแสดงรายละเอียดหลักฐานที่จะให
ประกอบการสมัครซึ่งผูสมัครตองอานและทําความเขาใจใหละเอียด กอนกรอกเลขบัตรประชนชน
เพื่อไปยังหนา พิมพใบสมัคร ดูตัวอยางตาม  รูปที่ 12 และ 13

รูปที่ 12 กรอกเลขบัตรประชาชน และกดยืนยันหมายเลขบัตรประชาชนสําหรับผูสมัครที่อัพโหลดไฟลหลักฐานการสมัคร

รูปที่ 13 กรอกเลขบัตรประชาชน และกดยืนยันหมายเลขบัตรประชาชนสําหรับผูสมัครที่ไมไดอัพโหลดไฟลหลักฐานการสมัคร

สําหรับผูสมัครท่ีอัพโหลด
ไฟลหลักฐานการสมคัร

สําหรับผูสมัครท่ีไมไดอัพ
โหลดไฟลหลักฐานการสมัคร
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11. หลังจากกด “ยืนยันเอกสารที่ตองพิมพสงมายังศูนยรับสมัคร มีทั้งหมด 2 สวนคือ
- ใบสมัคร ดูตัวอยางรูปที่ 14
- ใบปะหนาเพื่อสงมายังศูนยรับสมัคร ดูตัวอยางรูปที่ 15

รูปที่ 14 ตรวจสอบความถูกตอง  ติดรูปถาย ใสเคร่ืองหมายถูกในชองเอกสาร และลงชื่อยืนยันการสมัคร

ติดรูปถาย

ใสเคร่ืองหมายถูก
หนาเอกสารท่ีจัดสง ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสารกอนลงชื่อ
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รูปที่ 15 ตรวจสอบที่อยูทั้งผูสงและผูรับใหถกูตองกอนทําการสั่งพิมพเอกสารและดําเนินการจัดสง

12. เมนูอ่ืนๆ ที่จําเปนตองใช
12.1พิมพใบสมัคร

รูปที่ 16 เลือกเมนู พิมพใบสมัคร เพ่ือสัง่พิมพเก็บไว/สงหลักฐาน

เมื่อเลือกเมนู “พิมพใบสมัคร” ระบบจะดําเนินการไปยังหนาตางที่ใหกรอกหมายเลขบัตร
ประชาชนเพื่อดาวนโหลดใบสมัคร เชน “180970011XXX” และกดตกลง ดูตัวอยางตาม รูปที่ 17

รูปที่ 17 กรอกเลขบัตรประชาชนใหถกูตองเพ่ือดาวนโหลดใบสมัคร

ตรวจสอบความถูกตองกอน
ส่ังพิมพเอกสารท้ังหมด

เลือกเมนู “พิมพใบสมัคร”

กรอกเลขบัตรประชาชนใหตรง
กับเงื่อนไข ท่ีเราไดทําการสมัคร
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หลังจากน้ันจะแสดงหนา ใบสมัครพรอมทั้งใบปะหนา เพื่อใหสั่งพิมพเอกสาร เพื่อสงมายัง
มหาวิทยาลัย

12.2ตรวจสอบสถานะการสมัคร

เมื่อเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” ระบบจะดําเนินการไปยังหนาตางที่ใหกรอก
หมายเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสถานการสมัคร เชน “180970011XXX” และกดตกลง ดูตัวอยางตาม
รูปที่ 18

รูปที่ 18 กรอกเลขบัตรประชาชนใหถกูตองเพ่ือตรวจสอบสถานการณสมัคร

หลังจากน้ันจะแสดงหนา สถานะการสมัครเขารับการคัดเลือกประเภทโควตา ซึ่งผูสมัคร
จะตองตรวจสอบ ขอความถูกตองของขอมูลทั้งหมดอีกคร้ัง เพื่อความถูกตองและชัดเจนในการดําเนินการ
สมัคร ดูตัวอยางตาม รูปที่ 19

รูปที่ 19 ตรวจสอบสถานการณสมัครและรายละเอียดทั้งหมดอีกคร้ัง

เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” และกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน เพ่ือตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบขอมูลอกีคร้ัง หากไมตรง หรือมีสวน
ไหนผิด รีบติดตอศูนยรับสมัครเพื่อ
เปลี่ยนแปลงขอมูล กอนหมดเขตรับสมัคร
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12.3คูมือการใชงาน

เมื่อเลือกเมนู “คูมือการใชงาน” ระบบแสดงหนาคูมือการสมัครเปนนักศึกษาใหม ดูตัวอยาง
ตาม รูปที่ 20

รูปที่ 20 คูมือการสมัครเปนนักศึกษาใหมประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2559

12.4คณะที่เปดรับ

ผูสมัครสามารถเขาดูแผนการรับของแตละคณะวาแตละสาขาวิชารับสมัครนักศึกษาที่จบวุฒิ
ใดบาง โดยเลือกเมนูยอยของคณะคณะที่เปดรับ ดูตัวอยางตาม รูปที่ 21

รูปที่ 21 เมนูที่ใชเขาดูแผนการรับของแตละคณะ

เมื่อเลือกคณะที่ตองการเขาดูขอมูล จะปรากฏหนาตางใหดูวุฒิที่รับสมัครของแตละสาขาวิชา
ดูตัวอยางตาม รูปที่ 22

เลือกเมนู “คูมือการใชงาน” เพ่ือดู
ขั้นตอนและตัวอยางการสมัคร

เลือกเมนู “สมัครเรียนออนไลน” หรือ เขาดูสาขาท่ีเปดรับกอน
ตัดสินใจสมคัรเรียนไดท่ีเมนู “คณะท่ีเปดรับ” และสามารถเขา

ดูวีดีทัศนแนะนําคณะไดท่ีลิงคหนาระบบรับสมัคร
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รูปที่ 23 แสดงแผนการรับของแตละคณะ

รูปที่ 22 แสดงรายละเอียดสําหรับใหผูสมัครตัดสินใจอีกคร้ัง

13. ผูสมัครตองสงหลักฐานการสมัครมายัง ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 หมู 2 ต. ถ้ําใหญ อ.ทุงสง    จ.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย 80110 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย
เปนสําคัญ)

หลักฐานแนบที่ตองสงศูนยรับสมัครประกอบดวย

- ใบสมัครพรอมติดรูปถาย จํานวน 1 ฉบับ ใชรูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (รูปถายหนา
ตรง ไมมีหมวก ไมใสแวน ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
- สําเนาใบระเบียนผลการเรียน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาในระดับ ม.6/ระดับ ปวช. เเละ 3 หรือ

4 ภาคการศึกษาในระดับ ปวส. พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
(กรณีที่ไมมีใบแสดงผลการศึกษา ใชใบรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา แทนได)

ดูแผนการรับของคณะ

ดูเว็บ


