
 

คูมือการใหบริการ : งานรับนักศึกษา 

หนวยงานที่ใหบริการ : แผนกทะเบียนและวัดผล  งานบริการการศึกษา 

          สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 

หลักเกณฑ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

1. หลักสูตร 4 ป 

รับผูสําเร็จการศกึษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 

2. หลักสูตรเทียบโอน 

รับผูสําเร็จการศกึษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. เปนผูมีวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชา 

4. คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

วิธกีารรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตร ี 

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

เงื่อนไขการรับสมัครและสอบสัมภาษณ 

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

สมัครใหทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และสอบสัมภาษณตามกําหนดการที่แจงในปฏิทินรับสมัคร  หากไม

เปนไปตามขอมูลขางตน  ถือวาไมผานการคดัเลือกเขาศึกษาตอ 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย  วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2557  

 

 

 

 

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ/ชองทางการใหบริการ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช:   แผนกสงเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการและวิจัย อาคาร 3 ชั้น 1 หอง 
315 ชองบริการที่ 4 
:  เพจศูนยรับสมัครนักศึกษา  มทร.ศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 
: เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 
: เพจงานแนะแนว SaiYai-RUTS 
: เพจงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไสใหญ 
: เว็บไซต
http://saiyai.rmutsv.ac.th/saiyaicampus 
: เว็บไซต http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission 
: กลุมไลน แนะแนว63 & สําหรับผูสมัครเรียน 
: กลุมไลน แนะแนว มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ 
: กลุมไลน  ไสใหญแนะแนว@RUTS 
: โทร 075-329587 หรือ 075-773132 ตอ 146 
 
: โทร 061-1428756 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
 
 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด)ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 5 วันทําการ  

 กระบวนการใหบริการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

สอบถามสาขาที่ผูสมัครสนใจ สอบถามผูสมัครวาสนใจสมัคร
สาขาอะไร กรณีท่ีผูสมัครยังไมมี
ขอมูลอาจมีการอธิบายแนะนํา
เพ่ิมเติม 

5 นาท ี
นางสาวจุฑามาศ  

รอดสเีสน 

2. 
เปดหนาเว็บสมัครใหผูสมัครกรอกขอมูล เปดหนาเว็บสมัครใหผูสมัคร

กรอกขอมูลในระบบใหเรียบรอย 
คอยตอบคําถามกรณีที่ไมเขาใจ 

5 นาท ี
นางสาวจุฑามาศ  

รอดสเีสน 

3. 
ใหปฏิทินรับสมัครแกผูสมัครพรอมอธิบาย
กําหนดการ 

ใหปฏิทินรับสมัครแกผูสมัคร
พรอมอธิบายกําหนดการ พรอม
ตอบคําถามกรณีที่ไมเขาใจ 

2 นาท ี
นางสาวจุฑามาศ  

รอดสเีสน 

4. 

ใหบริการตอบคาํถาม เก่ียวกับขอสงสัยใน
การสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาใหม 

ใหบริการตอบคําถาม เก่ียวกับ
ข อ ส ง สั ย ใ น ก า ร สมั ค ร แล ะ
รายงานตัวของนักศึกษาใหม  
และคอยตอบคําถามอื่นๆ เชน
การ ชําระ เงินค าธรรมเนี ยม
การศึกษา 

3 นาท ี
นางสาวจุฑามาศ  

รอดสเีสน 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1. คูมือการสมัครเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการสมัครเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ 

1. เขาเว็บไซต  http://admission.rmutsv.ac.th/  เพ่ือเขาสูระบบรับสมัคร 

 

 

2. เลือกรอบที่ตองการสมัคร  สําหรับผูสําเร็จการศกึษาวุฒิ ปวช. และ ปวส.  ดูรายละเอียดไดจากรูป

ดานลาง 

 

Click ...เพ่ืออานรายละเอียดขาว

ประชาสัมพันธที่ควรทราบ 

Click ...เพ่ือสมัครเรียน 

เลือก เมนตูางๆ เพ่ือเขาดูรายละเอียด

ตามรอบที่ตองการสมัคร 



 

 

 

ดูรายละเอียดกําหนดการรับสมัครไดตาม

ปฏิทิน  ในรอบการรับแตละรอบ 

เลือก ประเภทโควตา

ที่ตองการสมัคร 

เลือก คณะที่ตองการสมัคร 

เลือก วุฒิที่จบ ใหตรงกับวุฒิที่จบของตนเอง  

เพ่ือดูรายละเอียดขอมูลการสมัคร 



 
3. กรอกขอมูลการสมัครใหครบทุกชอง  โดยแบงขอมูลเปน 2 สวน  ไดแก  ขอมูลสวนตัว  และขอมูล

การสมัคร 

 

อานขั้นตอนการสมัครใหเขาใจ 

กอนกดปุม “สมัครสอบ” ดานลาง 

ปุม “สมัคร

กรอกขอมูลให

ครบถวนทุกชองและ

ตรงตามความจริง หาก

ไม “เลือกวุฒิที่จบ”  

จะไมสามารถเลือก

สาขาที่ตองการสมัคร  

ในสวนของ  “ขอมูล

การสมัครได” 



 
 

4. กรณีตองการตรวจสอบสถานะการสมัคร/พิมพบัตรประจําตัวสอบ/พิมพใบสมัคร  ใหเลือกเมนู  

“ตรวจสอบขอมูลผูสมัคร” 

 
5. ผูสมัครควรศึกษารายละเอียดและตัดสินใจใหดีกอนสมัคร  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลังปดรับ  

ผูสมัครตองเขากระบวนการสมัครใหมทั้งหมด ในรอบถัดไป 

 
 

 

 

        ปรับปรุง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 

กดปุม “ตรวจสอบขอมูลผูสมัคร”  

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกด 

“คนหา” เพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัคร/

พิมพบัตรประจําตัวสอบ/พิมพใบสมัคร 

เลือกขอมูลใหครบทุกชองและกดปุม “สมัครสอบ”  


