ชื่อกระบวนการ : 1. กระบวนการรับนักศึกษาใหม - ประเภทโควตา
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : นักศึกษาใหมที่รับเขามามีเอกสารการสมัครถูกตองครบถวน
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
คณะจัดสงหนังสือ
ขอเปดรับนักศึกษา

2
จัดทําประกาศรับนักศึกษา
3

4

พิมพและจัดสงเอกสารใบสมัคร
พรอมประกาศรับสมัครนักศึกษา
ใหกับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศ

กรอกขอมูลรุน/กลุม ในระบบ
รับสมัคร

5

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1 วัน คณะจัดทําและจัดสงหนังสือขอ
เปดรับนักศึกษาใหงานทะเบียน

1 สัปดาห งานทะเบียนรับหนังสือขอเปดรับ งานทะเบียน
นักศึกษาจากคณะ และจัดทํา
ประกาศรับนักศึกษา
1 เดือน เจาหนาที่งานทะเบียนจัดพิมพ เจาหนาที่งาน
และจัดสงเอกสารใบสมัครพรอม ทะเบียน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหกับ
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ว
ประเทศ
3 วัน

เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
เจาหนาที่งาน
ขอมูลรุน/กลุมนักศึกษาที่เปดรับ ทะเบียน
ในปการศึกษานั้นๆ

1 วัน

เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
เจาหนาที่งาน
หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา ทะเบียน
ที่เปดรับในระบบรับสมัคร

1 วัน

เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
ขอมูลสาขาทีร่ ับสมัครในระบบ
รับสมัคร

1 วัน

เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
เจาหนาที่งาน
ขอมูลรายละเอียดและขอกําหนด ทะเบียน
การรับสมัครในระบบรับสมัคร

5 นาที

เจาหนาที่งานทะเบียนรับ
ใบสมัครจากนักศึกษา

กรอกหลักสูตรที่เปดสอนในระบบ
6
กรอกสาขาที่รับสมัคร

7

8

กรอกรายละเอียดขอกําหนดการ
รับสมัครในระบบ
รับเอกสารใบสมัคร
A

ผูรับผิดชอบ
คณะ

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

ลําดับ
9

ผังกระบวนการ
A
ไมถูกตอง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
5 นาที เจาหนาที่งานทะเบียนตรวจสอบ เจาหนาที่งาน
เอกสารและคุณสมบัติของผูส มัคร ทะเบียน
วาตรงตามระเบียบการรับสมัคร

ตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติของผูส มัคร

10

ถูกตอง

กรอกขอมูลผูส มัครในระบบ

11
คัดแยกเอกสารตามสาขาและ
จัดสงไปยังคณะ
12
คณะจัดสงผลการคัดเลือก
13
ประกาศผลการคัดเลือก

5 นาที

กรณีที่ 1 สมัครดวยตนเอง
เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
ขอมูลผูส มัครในระบบ และให
ผูสมัครนําใบสมัครไปชําระเงินที่
งานการเงิน/กองคลัง จากนั้นนํา
ใบสมัครพรอมใบเสร็จกลับมายื่น
ที่งานทะเบียน
กรณีที่ 2 สมัครผานเว็บไซต
เจาหนาที่งานทะเบียนเขาระบบ
ในสวนขอมูลผูส มัครรายนั้นและ
ปรับสถานะของเอกสาร (ครบ/ไม
ครบ)
1 สัปดาห เจาหนาที่งานทะเบียนคัดแยก
เอกสารการสมัครตามสาขาและ
จัดสงใหคณะ เพื่อใหคณะ
ดําเนินการคัดเลือก
1 สัปดาห คณะสงผลการคัดเลือกกลับมาให
งานทะเบียน

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

1 สัปดาห เจาหนาที่งานทะเบียนจัดทํา
ประกาศผลการคัดเลือก

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน
คณะ

ชื่อกระบวนการ : 1. กระบวนการรับนักศึกษาใหม - ประเภทรับตรง
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : นักศึกษาใหมที่รับเขามามีเอกสารการสมัครถูกตองครบถวน
ลําดับ
1

2

3

4

ผังกระบวนการ
คณะจัดสงหนังสือขอ
เปดรับนักศึกษา
จัดทําประกาศรับนักศึกษา

กรอกขอมูลรุน/กลุม ใน
ระบบรับสมัคร
กรอกหลักสูตรที่เปดสอน
ในระบบ

5

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1 วัน คณะจัดทําและจัดสงหนังสือขอ
เปดรับนักศึกษาใหงานทะเบียน

1 สัปดาห งานทะเบียนรับหนังสือขอเปดรับ งานทะเบียน
นักศึกษาจากคณะ และจัดทํา
ประกาศรับนักศึกษา
3 วัน

เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
ขอมูลรุน/กลุมนักศึกษาที่เปดรับ
ในปการศึกษาถัดไป

1 วัน

เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
เจาหนาที่งาน
หลักสูตรที่เปดสอนในป
ทะเบียน
การศึกษาถัดไปในระบบรับสมัคร

1 วัน

เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
เจาหนาที่งาน
ขอมูลสาขาทีร่ ับสมัครในป
ทะเบียน
การศึกษาถัดไปในระบบรับสมัคร

1 วัน

เจาหนาที่งานทะเบียนกรอก
เจาหนาที่งาน
ขอมูลรายละเอียดและขอกําหนด ทะเบียน
การรับสมัครในระบบรับสมัคร

5 นาที

เจาหนาที่งานทะเบียนรับใบ
สมัครจากนักศึกษา

5 นาที

เจาหนาที่งานทะเบียนตรวจสอบ เจาหนาที่งาน
ทะเบียน
เอกสารและคุณสมบัติของ
ผูสมัครวาตรงตามระเบียบการรับ
สมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี

กรอกสาขาที่รับสมัคร
6

กรอกรายละเอียดขอกําหนด
การรับสมัครในระบบ

7
รับเอกสารใบสมัคร
8

ไมถูกตอง
ตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติของผูส มัคร
ถูกตอง
A

ผูรับผิดชอบ
คณะ

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

ลําดับ
9

ผังกระบวนการ
A
กรอกขอมูลผูส มัครในระบบ

10
ทําประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ
11

คัดแยกเอกสารตามสาขา
และจัดสงไปยังคณะ

12
จัดเตรียมหองสอบ
13

คณะจัดสงผลการคัดเลือก

14
ประกาศผลการ
คัดเลือก

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
5 นาที กรณีที่ 1 สมัครดวยตนเอง
เจาหนาที่งานทะเบียนกรอกขอมูล
ผูสมัครในระบบ และใหผูสมัครนํา
ใบสมัครไปชําระเงินที่งานการเงิน
จากนั้นนําใบสมัครพรอมใบเสร็จ
กลับมายื่นที่งานทะเบียน
กรณีที่ 2 สมัครผานเว็บไซต
เจาหนาที่งานทะเบียนเขาระบบใน
สวนขอมูลผูสมัครรายนั้นและปรับ
สถานะของเอกสารวาครบ
1 สัปดาห เจาหนาที่งานทะเบียนจัดทํา
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ
พรอมเลขที่นั่งสอบและพิมพบตั ร
เขาหองสอบ

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

1 สัปดาห เจาหนาที่งานทะเบียนคัดแยก
เอกสารการสมัครตามสาขาและ
จัดสงใหคณะ เพื่อใหคณะ
ดําเนินการคัดเลือก
2 สัปดาห เจาหนาที่งานทะเบียนจัดทํา
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และ
จัดเตรียมหองสอบ
1 สัปดาห คณะสงผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
กลับมาใหงานทะเบียน

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

เจาหนาที่งาน
ทะเบียน

คณะ

1 สัปดาห เจาหนาที่งานทะเบียนจัดทํา
เจาหนาที่งาน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ ทะเบียน
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี

