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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเล่มนี้ 
ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียด  แนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ  เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา   
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและท าความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ท าให้เกิดประสิทธิภาพ  เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา 

คู่มือฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาของประธานกรรมการการประเมิน 

รองศาสตราจารย์สุกัญญา  บูรณเดชาชัย ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าและชี้แนะแนวทาง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์ ที่ให้ค าแนะน าต่าง ๆ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา   
รัตนะมงคลกุล ที่ให้ค าแนะน า แนวทางการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอน ท าให้การท างานเป็นไป 

อย่างมีทิศทาง  และนางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข ทีผ่ลักดันและให้ก าลังใจในการจัดท าคู่มือฯ 
ซึ่งท าให้คู่มือฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงนางสาววรรณา แนบเชย ที่ได้เสียสละเวลาและ 

ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เขียน และท้ายที่สุดผู้เขียนขอขอบพระคุณครอบครัวที่สร้างก าลังใจ  ความรัก  
 และความห่วงใย  อีกท้ังให้ความช่วยเหลือตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้  
 คุณค่าและประโยชน์ของคู่มือฉบับนี้  ผู้เขียนมีความตั้งใจเขียนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ 
ต่อมหาวิทยาลัยในกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมาย 
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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำของกองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเดิมเป็นงานทะเบียนและ 
สถิตินิสิต สังกัดกองบริการการศึกษา  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นหน่วยงานระดับกอง  สังกัดส านักงานอธิการบดี  ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย 
ที่  ๒๒๐๒/๘๘๑๖  ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔  มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับนิสิต
ตั้งแต่แรกรับเข้าศึกษา การรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  การจัดตารางสอน  ตารางสอบ   
การลงทะเบียนเรียน  การประมวลผลการเรียน ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา  เสนอขออนุมัติ
ปริญญา  การตรวจสอบสภาพการศึกษา การเก็บรักษาประวัตินิสิต  การออกเอกสารการศึกษา   
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และข้อมูลสถิตินิสิต  ต่อมาได้จัดตั้งเป็นกองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง  สังกัดส านักงานอธิการบดี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ  โดยหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบข่ายของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
มีดังนี้ ๑) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ๒) ประสานงานเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา 
๓) รับนิสิตใหม่ทุกประเภทตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ๔) บันทึกรายวิชา หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม  
และค าอธิบายรายวิชา  ๕) รับรายงานตัวนิสิตใหม่ทุกประเภท  ๖) จัดท าตารางสอน ตารางสอบ   
๗) ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  ๘) ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
๙) ดูแลระบบการตัดเกรด ส่งเกรด ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ๑0) ด าเนินการเก่ียวกับงาน 
ด้านระเบียนประวัตินิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า  ๑๑) ด าเนินการประมวลผลการศึกษาของนิสิต 
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยและระเบียบที่เก่ียวข้อง  ๑๒) ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การออกเอกสารทางการศึกษา  ๑๓) ด าเนินการด้านสถิติข้อมูลนิสิตที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนิสิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ๑๔) ประสานงานด้าน 
การเรียนการสอนของนิสิตกับคณะ/ภาควิชา  ๑๕) ประสานงานเกี่ยวกับการจัดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ในการทดสอบ GAT/PAT การทดสอบวิชา
สามัญ ๙ วิชา และการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) การจัดสอบของกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  โดยกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
ได้มีการแบ่งกลุ่มงานเป็น ๔ งาน ดังนี้ 
 ๑) งานธุรการ 
 ๒) งานรับเข้าศึกษา 
 ๓) งานทะเบียนการศึกษา 
 ๔) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต 
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มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการจัดระดับการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกไปใช้สังคมและ
ประเทศชาติ ขั้นตอนที่ส าคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ คือ ขั้นตอนการคัดเลือกนิสิต 
เข้าศึกษาเป็นปัจจัยน าเข้าปัจจัยหนึ่งของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย
ส าคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาส 
สู่ภาคตะวันออกและมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาสเข้าการศึกษา โดยงานรับเข้าศึกษา 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
    1.  ประสำนงำนกำรรับนิสิตจำกที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ในการรับสมัครระบบ TCAS หรือ Thai University center Admission System 
    ๒.  ประสำนงำนกำรจัดสอบ 
        ๒.๑  การด าเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ GAT-PAT 
        ๒.๒  การด าเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ O-NET 
        ๒.๓  การด าเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ วิชาสามัญ ๙ วิชา 
        ๒.๔  การด าเนินการเก่ียวกับการจัดสอบวิชาเฉพาะ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
        ๒.๕  ด าเนินการรับตรง ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๒.๕.๑  โครงการเพชรตะวันออก 
  ๒.๕.๒  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ 
  ๒.๕.๓  โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย  “เด็กดีศรีระยอง” 
  ๒.๕.๔  โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
  ๒.๕.๕  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
  ๒.๕.๖  โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) 
  ๒.๕.๗  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น 
  ๒.๕.๘  โครงการ  สอวน. 
  ๒.๕.๙  โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว 
  ๒.๕.๑๐  โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว 
  ๒.๕.๑๑  โครงการรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด 
  ๒.๕.๑๒  โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ
เภสัชกรรม 
  ๒.๕.๑๓  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงสาธารณสุข) 
  ๒.๕.๑๔  โครงการรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 
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รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 

งานธุรการ งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนการศึกษา งานพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศนิสิต 

  ๒.๕.๑๕  โครงการรับตรงทั่วประเทศ 
  ๒.๕.๑๖  โครงการภาคพิเศษ 
  ๒.๕.๑๗  โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย         
        ๒.๖  ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร
ที่เปิดรับสมัคร เพ่ือการรับเข้าศึกษา 
        ๒.๗  ตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
        ๒.๘  ประสานงานกับส านักคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบระบบการรับสมัคร 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีสายบังคับบัญชา ประกอบด้วย รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ และการ
ด าเนินงานของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการบริการที่จัดให้กับ
นิสิตตั้งแต่แรกเข้าศึกษาต่อเนื่อง จนกระทั่งนิสิตส าเร็จการศึกษา (กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา, ๒๕๖๑)  
 

โครงสร้ำงองค์กรของกองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่  ๑  โครงสร้างองค์กรของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
             มหาวิทยาลัยบูรพา (กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา, 2560) 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารงานของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
   (ท่ีมา: กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 

(นำงสำวเสำวณีย์  ส ำรำญสุข) 

งำนธุรกำร 
หัวหน้างาน 

นางสาวโสพิศ อุรตัน ์

งำนรับเข้ำศึกษำ 

หัวหน้างาน 
นางสาวนฤมล  เหมือนใจ 

งำนทะเบียนกำรศึกษำ 

หัวหน้างาน 
นายสมชาย  คิดประดับ 

งำนพัฒนำระบบข้อมูล
และสำรส+นเทศนิสิต 

หัวหน้างาน 
นางสาวอริสฬา  เตหลิ่ม 

ฝ่ำยธุรกำร 
- นางสาวโสพิศ  อุรัตน ์
ฝ่ำยกำรเงิน พัสดุ บุคคล 
- นางสาวปัณฐสรณ์   
  มาศจรัสพัฒน ์

- นายสาคร  ฤทธิ์มหันต ์
- นางสาวนฤมล เหมือนใจ 
- นางสาวพรจันทร์   
  โพธินาค 

ฝ่ำยประมวลผล
กำรศึกษำ 
- นางนารีมาน  ฮะกีม ี
- นางสาวบุญตา เกตุพันธ ์
- นางสมพร ผาติเสนะ 
- นายสมชาย  คิดประดับ 
- นางสาวลักษณ์ม ี
  จิรวัฒนธรรม 
- นางสาวกติกา 
  ชาติน้ าเพชร 
- นางสาวฉัตรทิพย ์
  ชินวงษ์ไกรฤกษ์ 
- นายไชยญา อินตา 
- นางสาวจิราภรณ์ 
  ส าราญสุข 
- นางสาวสิริกุล รัตนมณี 
ฝ่ำยเทียบโอนผลกำร
เรียน 
- นายธงชัย  รู้ข่าว 
ฝ่ำยตำรำงสอน- 
ตำรำงสอบ 
- นายณรงค์ศักดิ์  ประสิว 
- นางสาวรินทราย 
  แกว้มณีวัฒน ์

- นางสาวอริสฬา  เตหลิ่ม 
- นายปรีชา  สิทธิชยัทวกีุล 
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 กำรให้บริกำรของกองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการให้บริการ ได้แก่  

ระบบรับสมัคร ระบบรับรายงานตัวนิสิตใหม่ และระบบบริการการศึกษา ประกอบด้วย  
การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ลด  การจัดตารางเรียนนิสิต  ตารางสอนอาจารย์ การตัดเกรด  
การส่งเกรด อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตตรวจสอบผลการเรียน  นิสิตตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา   
การข้ึนทะเบียนบัณฑิตนอกจากนี้ ยังมีบริการออกเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองการเป็นนิสิต 
ใบรับรองเกรดเฉลี่ยสะสม ใบรับรองส าเร็จการศึกษา  ใบแสดงผลการเรียน  การตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา เป็นต้น 
 
วิสัยทัศน ์

มุ่งสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อด้วยจิตบริการ 
และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  
พันธกิจ  

๑.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับเข้าศึกษา ให้ได้จ านวนนิสิตตามแผน 
การรับนิสิตของมหาวิทยาลัย 

๒.  ด าเนินการบริหารงานการใช้ห้องเรียน อาคารเรียนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓.  ด าเนินการบริหารจัดการและการประสานงานการศึกษา การให้บริการระหว่างคณะ 

นิสิต ส่วนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน 
การเพ่ิม-ลดรายวิชา การประมวลผลการศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา การตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา และการออกเอกสารการศึกษา 

๔.  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านทะเบียนและข้อมูลนิสิตเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๕.  ด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีใช้ในกองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
สมรรถนะหลัก 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการ ตั้งแต่การรับเข้าศึกษา  
การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ลด  การจัดตารางเรียนตารางสอบนิสิต  การประมวลผลการศึกษา 
ตารางสอนอาจารย์ การตัดเกรด การส่งเกรด อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตตรวจสอบผลการเรียน นิสิต
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา  การข้ึนทะเบียนบัณฑิต อีกทั้งการออกเอกสารทางการศึกษา  
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการจัดท าสถิตินิสิต ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ค่ำนิยม  
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ใช้ค่านิยมของ ส านักงานอธิการบดี ซึ่งก าหนด  

อัตลักษณ“์จิตบริการ (Service Mind) “SERVICE”  เป็นอักษรน าความหมายเชิงพฤติกรรม       
เพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

 

 
บทบำทหน้ำที่ของงำนรับเข้ำศึกษำ 
งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีสายบังคับบัญชา ประกอบด้วย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ  
 งานรับเข้าศึกษา มีหน้าทีด่ าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   
การจัดการทดสอบ การประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และการตรวจ
กระดาษค าตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้บริการให้ค าปรึกษาแนะแนวแก่นักเรียนในการ 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และมีโครงการการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแต่ละคณะ 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้นักเรียนที่อยู่แต่ละจังหวัดได้รู้จักมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนั้น 
ยังมีการให้บริการแนะแนวนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออก และสนับสนุนเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนทั่วประเทศและมุ่ง
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อด้วยจิตบริการ และน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยด าเนินงานตามพันธกิจ
ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา คือ  ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับเข้าศึกษา 
ให้ได้จ านวนนิสิตตามแผนการรับนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

        S = Smile การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
        E = Excellence Service การให้บริการที่สร้างพึงพอใจและความประทับใจ 

แก่ผู้รับบริการ 
        R = Rule การให้บริการที่ค านึงถึงกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
        V = Vision Focus การให้บริการที่ค านึงถึงวิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
        I  = Integrity การให้บริการที่ค านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมและ 

จรรยาวิชาชีพ 
        C = Collaboration การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
        E = Effectiveness การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำระดบัปริญญำตรี  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
๑.  วัตถุประสงค ์
 ๑.๑  เพ่ือให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษามีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดข้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการ
ต่างๆ ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  
ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

๑.๒  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
ได้เรียนรู้กระบวนการท างานและข้ันตอนในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างถูกต้อง และลดความผิดพลาดในงานได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจ 
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

 
๒.  ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ การรับสมัคร การคัดเลือก 
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี การดึงผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลคะแนนการทดสอบ
ความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ (GAT/PAT) และผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา 
การรับ-ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกระหว่างมหาวิทยาลัยกับที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
 
๓.  ค ำจ ำกัดควำม/นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ระบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System หมายถึง ระบบ 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งระบบ TCAS ที่ทาง ทปอ.  
ได้ก าหนดให้มีการรับจ านวน ๕ รอบ ดังนี้ 

๑)  การคัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
๒)  การสมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน ส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ 
๓)  การรับตรงร่วมกัน 
๔)  การรับ Admission 
๕)  การรับตรงแบบอิสระ  

(ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2561, กันยายน 2561) 

http://campus.sanook.com/exam/admission/
http://campus.sanook.com/u-life/
http://campus.sanook.com/exam/admission/
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 นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ผู้สมัคร หมายถึง นักเรียนทีส่มัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร หมายถึง คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้สมัครเข้าศึกษา 
จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕9  

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หมายถึง ระบบการสมัครที่มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดขึ้นเพ่ือ
คัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการสมัครและสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียน
หรือเกรดเฉลี่ยเป็นตัวก าหนดในการรับสมัคร  

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาที่สูงขึ้นจากการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นแบ่งได้ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับปริญญาบัณฑิตและ
ระดับบัณฑิตศึกษา (สารานุกรมเสรี, ๒๕๖๒) 
 
๔.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ในกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบและมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ประกอบด้วย 

๔.๑  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  
ก ากับดูแล พิจารณามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔.๒  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา กลั่นกรอง
ขั้นตอนการด าเนินงานการรับสมัครเข้าศึกษา  

๔.3  ผู้ปฏิบัติงานสังกัดงานรับเข้าศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อมูลการรับเข้าศึกษา
แก่ผู้สมัคร หรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา 
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดท าโปรแกรมรับสมัครออนไลน์ กองคลังและ
ทรัพย์สิน เพ่ือด าเนินการรับ-ส่งข้อมูลการช าระเงินจากธนาคาร เป็นต้น ด าเนินการรับสมัครบุคคล 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  
การสอบสัมภาษณ์ ประสานงานและรับ-ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกกับสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือให้รายงานตัวเพ่ือยืนยัน
สิทธิ์การเป็นนิสิต ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต และจัดท า
สถิติผู้สมัครเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ  
 
๕.  กำรตรวจเอกสำร 
 ในการจัดท าคู่มือกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ผู้เขียนจึงได้ค้นคว้าตรวจสอบ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงกระบวนการดังกล่าว  
โดยประกอบด้วย 
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 5.1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 5.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบออนไลน์ 
 5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5.4 ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับ 

 ๕.5  แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 5.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

การท างานให้กับองค์กรนั้น ต่างมีการตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการ
ท างานเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน หรือเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น 
สิ่งส าคัญที่สุดคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับ
แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น มีนักทฤษฎีหลายท่านได้
ท าการศึกษาและสรุปเป็นปัจจัย ส าคัญๆ ที่น่าสนใจดังนี้ 

สมใจ ลักษณะ (2552) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างานจ าแนกออกได้เป็น 2 ระดับ 
คือ  

1. ประสิทธิภาพส่วนบุคคล บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่ตั้งใจ ท างาน 
อย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพ  
เป็นที่พึงพอใจในการท างาน เป็นบุคคลที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น  
ดัดแปลงวิธิีการท างานให้ดีขึ้นอยเีีสมอ  

2. ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึงการที่องค์กรสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ 
หน้าที่ขององคก์รโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ รวมทัง้ก าลังคนอย่างคุม้ค่าที่สุด มีการสูญเสียน้อย 
ที่สุด มีลักษณะของการด าเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ได้ด้วยดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากรและ 
บุคคล องคก์รระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อผลผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมายองค์กร  
มีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ วิธิีการ เทคนิคและเทคโนโลยีอย่างฉลาด ท าให้เกิดวิธีการ
ท างานอย่างเหมาะสม มีความราบรื่นในการด าเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด 
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีมีความสุข ความพอใจในการท างาน  

สมยศ นาวีการ (2549 อ้างถึงใน กชพร พุทธจักร, 2553) ได้เสนอปัจจัย 7 ประการ  
ที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนี้ 
          1. กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการก าหนดภารกิจ การพัฒนาจุดอ่อน จุดแข็ง  
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายใน และภายนอกองค์กร 
           2. โครงสร้าง (Structure) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การท างาน
สะดวกขึ้น 
           3. ระบบ (System) เป็นระบบขององค์กรที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
           4. รูปแบบ (Styles) เป็นรูปแบบเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของผู้บริหาร เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 
           5. บุคลากร (Staff) เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
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           6. ความสามารถ (Skill) คือความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากรที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
          7. ค่านิยม (Shared Value) เป็นค่านิยมร่วมเก่ียวกับบุคลากรในองค์กร 

Harrington Emerson (อ้างถึงใน เอกวินิต พรหมรักษา, 2555)  ได้น าแนวคิดของ 
Emerson มาเสนอไว้ภายใต้หัวขอ้ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูงไว้ดังนี้ การน าเอา
วิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์มาบริหารงานคือ การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องมีการ
ค้นพบและทดลองเป็นอย่างดีว่าวิธีการนั้นได้ผลจริง เมื่อประเมินผล สามารถบอกได้ว่า อะไรเกิดข้ึน 
เกิดข้ึนอย่างไร จึงน าเอาข้อมูลเหล่านั้นมาก าหนดเป็นหลักในการบริหาร เพ่ือปรับปรุงการจัดการกับ
ประสิทธิภาพของคน โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กรเพ่ือผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล โดยเน้นการ
จัดสรรทรัพยากรและขจัดความสูญเปล่าโดยยอมรับการบริการจัดการแบบวิทยาศาสตร์และให้
ความส าคัญที่โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร (organization’s structure and its goals) 
แสดงหลักประสิทธิภาพ 12 ประการ ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการ
ที่มีระบบโดยมุ่งที่การท างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (Clearly defined ideals) การท าความเข้าใจและก าหนด
แนวคิดในการท างานให้กระจ่าง  

2. ใช้หลักเหตุผลทั่วไปพิจารณาจากความน่าจะเป็นไปได้ของงาน (Common sense) 
หมายถึง การใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน  

3. ให้ค าแนะน าที่ดีที่ถูกต้องสมบูรณ์ (Competent counsel) การเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง  

4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน (Discipline)  
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม (Fair deal) ต้องปฏิบตัีงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม 

ตรวจสอบได้  
6. มีข้อมูลพร้อมท างานที่เชื่อถือได้ (Reliable information) ต้องได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้

และมีความพร้อมในการท างาน  
7. มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกระยะ Dispatching) ต้องรายงานผลการด าเนินงาน 

ทุกระยะและแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน  

8. มีมาตรฐานงานเสร็จตามเวลา (Standard and Schedule) ต้องมีมาตรฐานในการท างาน
เพ่ืองานที่ได้นั้นเสร็จตรงตามเวลา  

9.ผลงานได้มาตรฐาน (Standardized condition)  
10. ด าเนินงานถือเป็นมาตรฐานได้ (Standardized operation) มีวิธีการที่ใช้ด าเนินงาน 

ที่สามารถยึดเป็นมาตรฐานได้  
11. มาตรฐานที่ก าหนดสามารถปฏิบัตัีได้ (Standardized directing) การก าหนดมาตรฐาน

ที่สามารถเป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานได้  
12. ให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี (Efficiency reward) การให้รางวัลตอบแทนกับผู้ที่มี

ผลการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้ปฏบัติงานที่ดีต่อไป 
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Becker and Neuhauser (อ้างถึงใน สมเกียรติ  แก้วหอม, 2555) ได้เสนอ ตัวแบบจ าลอง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร (Model of Organization Efficiency) โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพ
ขององค์กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยน าเข้า และผลิตผลของ
องค์กร คือการบรรลุเป้าหมายแล้วองค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรในระบบเปิด (Open System)  
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
      1. หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรมีความซับซ้อนต่ า (Low Task 
Environment Complexity) หรือมีความแน่นอน (Certainly) มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติ ในการ
ท างานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วน แน่ชัดจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กร
ที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยากซับซ้อนสูง (High- Task Environment Complexity) หรือมี
ความไม่แน่นอน (Uncertainly) 
           2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพื่อเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้มีผลท าให้
ประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 
           3. ผลการท างานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
           4. หากพิจารณาควบคู'กันจะปรากฏว่า การก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน และผลของ
การท างานที่มองเห็นได้ มีความสัมพันธ์มากข้ึนต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัว แปรแต่ละตัว ตามล าพัง 
        Becker ยังเชื่ออีกว่า การสามารถมองเห็นผลการท างานขององค์กรได้ (Visibilitiy 
Consequences) มีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถ ทดลองและ
เลือกระเบียบปฏิบัติได้ ระเบียบปฏิบัติ และผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
        Frederick Hertzberg (อ้างถึงใน สมเกียรติ  แก้วหอม, 2555) ได้ศึกษาการ บริหารงานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานมาศึกษาร่วมกันเพ่ือให้ได้ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้บุคคล ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเขาจึงได้ศึกษาวิจัยถึงทัศคติของบุคคลที่พอใจในการท างาน และไม่พอใจ
ในการท างานพบว่า บุคคลที่พอใจในการท างานนั้นประกอบ ด้วยปัจจัยดังนี้ 
             1. การที่สามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จ 
             2. การที่ได้รับการยกย่องนับถือเมื่อท างานส าเร็จ 
             3. ลักษณะเนื้อหาของงานเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
             4. การที่ได้มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
             5. ความก้าวหน้าในการท างาน 
             6. การที่ได้รับโอกาสพัฒนาความรู้และความสามรถในการท างาน 
        ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของงานที่เป็นส่วนที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ประกอบด้วย
ปัจจัย ดังนี้ คือ 
             1. นโยบายและการบริหารองค์กร (Policy and Administrion) 
             2. การควบคุมการบังคับบัญชา (Supervision) 
             3. สภาพการท างาน (Work Conditions) 
             4. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทุกระดับในหน่วยงาน (Relation with Pee and 
Subordinate) 
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             5. ค่าตอบแทน (Salary) 
             6. สถานภาพ (Status) 
             7. การกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนตัว (Personal Life) 
             8. ความปลอดภัย (Security) 
             นักวิชาการท่ีได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อประสิทธิภาพ ในการ
บริหารงานที่ส าคัญ ซึ่งได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงหลักการท างานที่มีประสิทธิภาพ คือ 
            สมพงศ์ เกษมสิน (2521) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Haning Emerson ที่เสนอ แนวความคิด
เกี่ยวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of Efficiency" ซ่ึง
ได้รับการยกย่องและกล่าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมี ดังนี้คือ 
             1. ท าความเข้าใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานให้กระจ่าง 
             2. ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
             3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
             4. รักษาระเปรียบวินัยในการท างาน 
             5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
             6. การท างานตองเชื่อถือได้ มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน ไว้เป็น
หลักฐาน 
             7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่งถึง 
             8. งานเสร็จทันเวลา 
             9. ผลงานได้มาตรฐาน 
             10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
             11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก่สอนงานได้ 
             12. ให้บ าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี 

จากการทบทวนเอกสารนั้น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบ ปัจจัยด้านรูปแบบ ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านความสามารถ และปัจจัยด้านค่านิยม ที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วง 
อีกท้ังองค์กรยังต้องมีระบบที่ดี และมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความช านาญเชี่ยวชาญในงาน  
การสร้างขวัญและก าลังใจให้ก้บผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสุขในการท างานอีกด้วย 

 

 5.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบออนไลน์ 
ในกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีการน า

เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการรับสมัครเข้าศึกษา  
เพราะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร และเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ในที่นี้มีผู้ที่ให้
แนวคิดเก่ียวกับระบบออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ไว้ดังนี้ 

สุธี พลพงษ์และคณะ (2551) กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีไดพั้ฒนาขึ้นจนท าให้โลกยุค
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งนวัตกรรมทุกๆ วันมีการเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์  การสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์หรือ CMC (Computer-Mediated 
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Communication) หมายถึง ระบบการสื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพ สัญลักษณ์และเสียงระหว่าง
เครื่องส่งสารเครื่องหนึ่ง ไปสู่ยังอีกเครื่องหนึ่งหรือหลายๆ เครื่องโดยใช้สื่อกลางคือระบบโทรคมนาคม 
(Telecommunication System) เช่น โทรศัพท ์โทรสารเคเบิลใยแก้ว หรือดาวเทียม เป็นต้น 
ส าหรับการสื่อสารดวยระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันคือการสื่อสารใน
รูปแบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ยุคแรกของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นยุคของตวอักษร 
(Text Mode) ซ่ีงเป็นการ สื่อสารกันผ่านตัวหนังสือ เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ค่อนข้างจริงจัง เนื้อหา
ของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นเป็นแหล่งรวมของข้อมลูทางวิชาการและวิจัย แม้จะมีการ
ครอบคลุมประเด็น แต่ขาดสีสัน ลวดลายที่ดึงดูดใจ เนื่องจากการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตยุคแรกนี้ 
เป็นการสื่อสารที่จ ากัดอยู่ในวงเฉพาะกลุ่มคนที่มีการศึกษาดี  

ยุคปัจจุบนการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนส่ียุคไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Mode) หรือที่
รู้จักกนัในนามของเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) เป็นการสื่อสารผ่านรูปแบบของสื่อประสม 
(Multimedia) ผ่านรูปภาพ เสียง สีสัน ภาพเคลื่อนไหวและกราฟฟิกท่ีสวยงามดึงดูดตาและยังเอ้ือ
อ านวยการเชื่อมโยง (link) ข้อมลูจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังเว็บไซต์หนึ่งได้ด้วย ท าให้การสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนอกจากจะเป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลทางวิชาการและวิจัยที่ส าคัญแล้ว ยัง
แผ่ขยายไปถึงแทบทุกหัวข้อของความสนใจ หรือรูปแบบการสื่อสารกระดานข่าวให้ผู้สนใจส่งข้อความ
หรือสารใดๆ มาไว้บนกระดานให้ผู้สนใจผู้อื่นได้อ่านและแสดงความคิดเห็น ซึ่งการสื่อสารนี้มีความ
หลากหลายในประเด็นการสนทนา 
 พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2550) จ าแนกองค์ประกอบของสื่อต่าง ๆ ได้เป็น 5 ชนิด  
ประกอบด้วย 
 1. ข้อความหรือตัวอักษร (Text) 
 2. ภาพนิ่ง (Still Image) 
 3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
 4. เสียง (Sound) 
 5. ภาพวิดีโอ (Video) 
 แล้วน ามาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อใช้ส าหรับการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบ (Interaction) 
ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผุ้ใช้สามารถเลือกกระท าต่อมัลติมีเดียได้
ตามต้องการ  
 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ (2554) ได้กล่าวถึงในบทความวิชาการถึงสื่อสังคมออนไลน์ว่า  
การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยน เป็นสื่อที่เกี่ยวกับข้องกับกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  
เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chatprograms) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronicmail หรือ Email) และเว็บบอร์ด (Webboard) จวบจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เริ่มมีการ
สื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวันถึงกันและกันด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน 
 จากการทบทวนเอกสารนั้น พบว่า ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมีความ
รวดเร็ว มีการตอบโต้ไปมาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติโดยเป็น
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ  
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 5.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนศึกษาต่อ 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านการผลิตบัณฑิตส าคัญต่อการ
เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะหากจบจากสถาบันนี้แล้วจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพสูง
กว่าสถาบันอ่ืน ส าหรับปัจจัยทางด้านราคาถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกับการเลือกศึกษาในระดับ
มากที่สุด ปัจจัยทางด้านสถานที่คือ มหาวิทยาลัยใกล้ภูมิล าเนาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด 
ในทุกๆ ด้าน  มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยแก่การเรียน มีคณะให้เลือกศึกษาจ านวนมาก  
มีโควตาและโครงการจ านวนมากส าหรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มีความน่าเชื่อถือ มีบริการทางการศึกษาที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า  

ธนวรรณ  รักอู่ (2557) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษานั้นมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน คือ  

1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ภาพลักษณ์เม่ือแปลตามความหมายของพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 จะหมายถึงภาพที่เกิดจากความนึกคิด หรือที่คิดว่า  
ควรจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้นภาพลักษณ์ของสถาบันจึงเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากความรู้สึกสึกนึกคิดของบุคคล 
ที่มีต่อสถาบันการศึกษา มีความรู้สึกประทับใจต่อหน่วยงาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
องค์การ เพราะถ้าหากองค์การได้รับความสนใจจากสาธารณชนในด้านบวกท่ีมากขึ้นก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจ และเป็นส่วนสนับสนุนให้องค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
แต่ในทางกลับกันหากองค์การใดมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็ย่อมส่งผลให้ได้รับการต่อต้านและการดูหมิ่น 
เหยียดหยามและมีเจตคติทางด้านลบต่อองค์การนั้น ๆ ดังนั้นภาพลักษณ์จึงเป็นรากฐานหนึ่งของ
ความมั่นคงและความส าเร็จขององค์การ  

ภาพลักษณ์ของสถาบันทางการศึกษา คือ ผลที่เกิดจากความเชื่อถือ การยอมรับ และความ 
ศรัทธาที่บุคคลมีต่อสถาบัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา จะมี
ความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ คือ ความเชื่อถือ อันประกอบด้วย การที่บุคลากรทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ ประพฤติดีและปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ชื่อเสียงของสถาบันในด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลาย ๆ ด้านรวมกัน ความเหมาะสมของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา  
และการพัฒนาสถาบันทางการศึกษาจนได้รับรางวัลและการยกย่อง การยอมรับ ได้แก่ การที่
ผู้ปกครองมีความนิยมส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา บุคลากรในสถาบันเป็นผู้น า 
ในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน และสถาบันมีโครงการที่มีการด าเนินการร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน และความเลื่อมใสศรัทธา ได้แก่ความภาคภูมิใจของนักศึกษาท่ีจบจากสถาบันและประสบ
ความส าเร็จในการท างานหรือศึกษาต่อ และความประทับใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อสถาบัน  

2. ปัจจัยด้านหลักสูตร หลักสตูรเป็นเสมือนหัวใจส าคัญในการเรียนการสอน เพราะหลักสูตร 
เป็นดั่งแนวทางหรือกรอบในการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะ หากหลักสูตร 
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ 
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ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า  
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านหลักสูตร และเหตุผลส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จิตติมา พัดโบก (2552) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัด 
พิษณุโลก จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก มี 6 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านสภาพสังคม ด้านครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรและระบบ 
การศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษา สามารถ 
ใช้ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยนี้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 
ต่อไปได้ 
 กุสุมา  ปักปิ่นเพชร (2551) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พบว่า ปัจจัยที่มีผลในการการตัดสินใจเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังที่มีผลในระดับมาก คือ ด้านสถาบัน 
โดยมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
หอพักและสิ่งอ านวยความสะดวกสบายและปลอดภัย  ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ที่
ทันสมัย และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและมี
ชื่อเสียง มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน ด้านสวัสดิการ มีกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีบริการให้
ค าปรึกษาแนวทางการเรียนการสอน การบริการด้านการรักษาพยาบาล มีทุนการศึกษา 
 
 5.4 ข้อบังคับ ประกำศ และระเบียบ 

ในกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องมี 
การปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางตามข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบ โดยมีรายละเอียดที่ผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบ ดังนี้ 

   ๕.4.๑ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
       ๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       ๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       ๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       ๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       ๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    5.4.2 ประกำศที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย 
        1) ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วม
ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 พ.ศ. ๒561 
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        2) ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อก าหนดของการบริหาร
จัดการในระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2562 พ.ศ. ๒561 
        3) ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดการคัดเลือกกลาง 
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 พ.ศ. ๒561 
        4) ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการสิทธิ์  
ในระบบ TCAS พ.ศ. ๒561 
        5) ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนานาชาติในระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2562 พ.ศ. ๒561 

   ๕.4.3 ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
       ๑) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ  

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
        ๒) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        ๓) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        ๔) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖0 

   ๕.4.4 ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ 
       ๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๕.4.5 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ 

               1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
               ๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
               3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 ๕.5  แนวปฏิบัติในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี 
 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกปีการศึกษามีแผนในการรับนิสิต 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 6 ปี โดยจ านวนนิสิตตอ้งสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนิสิตรวมทุกชั้นปี 
ตลอดหลักสูตร อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาระดับปริญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขา (คู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗) 

1) ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ๑ : ๓๐  
2) สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๑ : ๒๕  

http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
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3) ศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์/ประยุกต์ศิลป์ ๑ : 8  
4) นิติศาสตร์ ๑ : ๕๐  
5) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ๑ : ๒๕ 
6) วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑ : ๒๐  
7) วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ : ๘  
8) วิศวกรรมศาสตร์ ๑ : ๒๐  
9) สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๑ : ๘ 
10) เกษตร ป่าไม้และประมง ๑ : ๒๐  
ในกรณีสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ให้ใช้อัตราส่วนอาจารย์ 

ต่อนิสิตในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด (มคอ.๑) 
 มหาวิทยาลัยบูรพาด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  
บางแสน ในปี พ.ศ. 2498 จนถึงการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมี่อ พ.ศ. 2533 จะเห็นได้ว่า
ได้มีกระบวนการรับสมัครมาอย่างยาวนาน และได้มีพัฒนาการมาโดยล าดับ ซึ่งในการด าเนินงาน
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบ หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดรับสมัคร ในกรณีท่ีเป็น
หลักสูตรใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการรับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ก่อนท าการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา 
 2. แผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพามีแผนการรับนิสิต ที่ได้รับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมการรับสมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS หรือ Thai 
University Center Admission System ซ่ึงเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย และเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยระบบ TCAS ทีท่ปอ. ได้ก าหนดให้มีการรับจ านวน ๕ รอบ มีดังนี ้

๑)  กำรคัดเลือกโดยกำรส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
พิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่น าผลงานมาแสดงใน Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  

ซ่ึงแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจ านวนหนึ่ง อาจจะมีการสอบสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะ
เฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น 

๒)  กำรสมัครโควตำแบบมีสอบข้อเขียน ส ำหรับนักเรียนในพื้นที่ 
เป็นการรับนักเรียนแบบโควตา ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือ รอบเขตการศึกษา  

ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด ในขั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยสามารถจัดสอบได้ หรือจะใช้ข้อสอบส่วนกลาง 
เช่น คะแนน ๙ วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

๓)  กำรรับตรงร่วมกัน 
เป็นการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ซึ่งโครงการรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้รวมอยู่ในรอบที่ ๓ เช่นเดียวกัน โดย ทปอ. จะเป็นส่วนกลาง 
ในการรับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถ 
เลือกสมัครในสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน ๖ อันดับการเลือก 

http://campus.sanook.com/exam/admission/
http://campus.sanook.com/u-life/
http://campus.sanook.com/u-life/
http://campus.sanook.com/exam/gat-pat/
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๔)  กำรรับ Admission 
การรับสมัครในรอบนี้ยังใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบ 

ของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลการคัดเลือก 
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ ๔ อันดับการเลือก 

๕)  กำรรับตรงแบบอิสระ 
มหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การสอบที่จัดขึ้นเอง หรือการสอบวิชาเฉพาะ (ท่ีไม่ซ้ า 

กับวิชาที่นักเรียนสอบจากส่วนกลาง) และส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ.  
(ที่มา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าถึงจาก http://mytcas.com) 
 

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดท าแผนการรับนิสิต โดยให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา 
ใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560-2563 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 

     (ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 240 240 240 240 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 150 150 150 150 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม 

60 60 60 60 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 30 30 30 

คณะดนตรีและกำรแสดง 42 108 162 162 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง* (หลักสูตรใหม่ ปี 58 สภาอนุมัติ ครั้งที่ 21/2560 
วันที่ 5 ต.ค. 60) (ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 19/2561 
วันที่ 4 ต.ค. 61) 

20 57 57 57 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี* 
(หลักสูตรใหม่ ปี 58 สภาอนุมัติ ครั้งที่ 22/2560 วันที ่19 ต.ค. 60) 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 19/2561 วันที่ 4 ต.ค. 61) 

22 51 51 51 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ปี 62  
มติสภา ครั้งที่ 22/2561 วันที่ 6 ธ.ค. 61) 

- - 54 54 

http://campus.sanook.com/exam/admission/
http://campus.sanook.com/exam/admission/
http://campus.sanook.com/exam/o-net/
http://campus.sanook.com/exam/gat-pat/
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 810 810 810 810 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 120 120 120 120 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 40 40 40 40 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
บริการสังคม 

56 56 56 56 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 25 25 25 25 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม 

19 19 19 19 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 40 40 40 40 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 40 40 40 40 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  40 40 40 40 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 50 50 50 50 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
90 90 90 90 
90 90 90 90 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
เพ่ือการสื่อสาร  

40 40 40 40 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและ
ปรัชญา 

60 60 60 60 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา 

50 50 50 50 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 50 50 50 50 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 422 517 517 517 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต* (ปรับแผนจ านวนรับนิสิต มติ
สภา ครั้งที่ 14/2561 วันที ่19 ก.ค. 61) 

186 223 223 223 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)* (ปรับแผน
จ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 19 ก.ค. 61) 

26 30 30 30 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต* (ปรับแผนจ านวนนิสิต 
มติสภา ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 19 ก.ค. 61) 

100 117 117 117 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 422 517 517 517 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารทั่วไป* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 
14/2561 วันที ่19 ก.ค. 61) 

60 83 83 83 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น* (ปรับแผนจ านวนนิสิต 
มติสภา ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 19 ก.ค. 61) 

50 64 64 64 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 163 163 163 163 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตรกรรม* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา  
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 พ.ค. 61) 

19 19 19 19 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา 
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 พ.ค. 61) 

19 19 19 19 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศิลป์* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 
10/2561 วันที ่24 พ.ค. 61) 

38 38 38 38 

37 37 37 37 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย* 
(ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 10/2561 วันที ่24 พ.ค. 61) 

25 25 25 25 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์* (ปรับแผนจ านวนนิสิต 
มติสภา ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 พ.ค. 61) 

25 25 25 25 

คณะศึกษำศำสตร์ 430 430 430 430 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

45 45 45 45 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

105 105 105 105 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 

35 35 35 35 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

คณะศึกษำศำสตร์ 430 430 430 430 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 

30 30 30 30 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) 30 30 30 30 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) 30 30 30 30 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 30 30 30 30 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) 30 30 30 30 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) 30 30 30 30 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
(๕ ปี)  

30 30 30 30 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
(๕ ปี) 

35 35 35 35 

วิทยำลัยนำนำชำติ 242 242 242 242 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

38 38 38 38 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

69 69 69 69 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

44 44 44 44 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

79 79 79 79 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑) 

12 12 12 12 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 114 114 114 114 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

64 64 64 64 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

50 50 50 50 

คณะพยำบำลศำสตร์ 220 230 230 230 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 170 180 180 180 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ปี 61 สภาอนุมัติ 18/60 
วันที ่18 ส.ค.60) 

50 50 50 50 

คณะแพทยศำสตร์ 48 104 104 104 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) 48 104 104 104 

คณะเภสัชศำสตร ์ 120 120 150 150 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)* 
(ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย.62) 120 120 150 150 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 118 118 118 118 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 

63 63 63 63 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา 

24 24 24 24 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ทางกีฬา 

31 31 31 31 

คณะสหเวชศำสตร์ 270 270 280 280 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

50 50 50 50 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

คณะสหเวชศำสตร์ 270 270 280 280 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 20/2561 
วันที่ 18 ต.ค. 61) 

40 40 50 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 80 80 80 80 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา
กายวิภาค 

60 60 60 60 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร  
(หลักสูตรใหม่ปี 61 สภาอนุมัติ 15/60 วันที่ 6 ก.ค. 60) 

40 40 40 40 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 80 80 80 80 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

20 20 20 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ 

20 20 20 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

20 20 20 20 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

20 20 20 20 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ 90 90 108 108 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

90 90 108 108 

คณะโลจิสติกส์ 205 295 405 405 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 2/61  
วันที่ 25 ม.ค. 61) 

60 90 90 90 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

คณะโลจิสติกส์ 205 295 405 405 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา 
ครั้งที่ 2/61 วันที่ 25 ม.ค. 61) 

60 90 90 90 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์* 
(ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 2/61 วันที่ 25 ม.ค. 61) 

50 80 80 80 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ (๕ ปี) 

35 35 35 35 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ 
พาณชิยนาวี (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ ปี 62 สภาอนุมัติ มติครั้งที่ 
3/2562 วันที ่28 มี.ค. 62) 

- - 35 35 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ 
พาณชิยนาวี (2 ปี) (หลักสูตรใหม่ ปี 62 สภาอนุมัติ มติครั้งที่ 
3/2562 วันที ่28 มี.ค. 62) 

- - 75 75 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 145 145 191 191 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์* (ปรับแผนจ านวนนิสติ มติสภา ครั้งที่ 20/61  
วันที่ 18 ต.ค. 61) 

50 50 66 66 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 20/61  
วันที่ 18 ต.ค. 61) 

45 45 61 61 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ* (ปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 20/61  
วันที่ 18 ต.ค. 61) 

50 50 64 64 

คณะวิทยำศำสตร์ 680 680 680 680 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

คณะวิทยำศำสตร์ 680 680 680 680 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

60 60 
80 80 

20 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์* (ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62  
วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ* 
(ขอปรับแผนจ านวนนิสิต มติสภา ครั้งที่ 6/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62) 

50 50 
60 60 

10 10 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 720 520 540 540 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* 
(ปรับแผนมติสภา ครั้งที่ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

60 
50 50 50 

40 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตบำงแสน  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 720 520 540 540 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* 
(ปรับแผนมติสภา ครั้งที่ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

60 
50 50 50 

40 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* 
(ปรับแผนมติสภา ครั้งที่ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

60 
50 50 50 

40 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* 
(ปรับแผนมติสภา ครั้งที่ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

60 
80 80 80 

40 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* 
(ปรับแผนมติสภา ครั้งที่ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

60 
80 80 80 

40 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ* 
(ปรับแผนมติสภา ครั้งที่ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

60 50 50 50 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* 
(ปรับแผนมติสภา ครั้งที่ 24/60 วันที ่23 พ.ย. 60) 

30 30 30 30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* 
(ปรับแผนมติสภา ครั้งที่ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

30 30 50 50 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ* 
(หลักสูตรใหม่ปี 61 สภาอนุมัติ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

50 50 50 50 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน* 
(หลักสูตรใหม่ปี 61 สภาอนุมัติ 24/60 วันที่ 23 พ.ย. 60) 

50 50 50 50 

รวมวิทยำเขตบำงแสน 5,159 5,276 5,564 5,564 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตสระแก้ว 

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 224 224 224 224 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

31 31 31 31 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

52 52 52 52 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

25 25 25 25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

35 35 35 35 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

50 50 50 50 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

31 31 31 31 

โครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 100 100 100 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 100 100 100 100 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 50 85 85 85 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

50 50 50 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร* 
(หลักสูตรใหม่ปี 60 สภาอนุมัติ 16/60 วันที่ 20 ก.ค. 60) 

- 35 35 35 

รวมวิทยำเขตสระแก้ว 374 409 409 409 
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ตารางที่  1  แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563 (ต่อ) 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนกำรรับนิสิต (คน) 

2560 2561 2562 2563 

วิทยำเขตจันทบุรี 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 75 75 75 75 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางทะเล 

75 75 75 75 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 244 244 244 244 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

30 30 30 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

30 30 30 30 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 50 50 50 50 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

96 96 96 96 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

38 38 38 38 

คณะอัญมณี 80 95 95 95 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ 

40 40 40 40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

30 30 30 30 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ* 

10 25 25 25 

รวมวิทยำเขตจันทบุรี 399 414 414 414 
รวมทั้งสิ้น (๓ วิทยำเขต) 5,932 6,099 6,387 6,387 
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โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมการรับสมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS หรือ Thai 
University Center Admission System ซ่ึงเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย และเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยระบบ TCAS ทีท่ปอ. ได้ก าหนดให้มีการรับจ านวน ๕ รอบ 
และมีประเภทการรับเข้าในระบบ TCAS ดังนี้ 

1. TCAS รอบที่ ๑ กำรคัดเลือกโดยกำรส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
    ๑)  โครงการเพชรตะวันออก 
    ๒)  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ 
    ๓)  โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย  “เด็กดีศรีระยอง” 
    ๔)  โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
    ๕)  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
    ๖)  โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) 
    ๗)  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น 

   8)  โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว 
   9)  โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว 
   10)  โครงการ  สอวน. 
   11)  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ 
   12)  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา โครงการช้างเผือก 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   13)  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม โครงการช้างเผือก  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
    14)  โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    15)  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย 
โครงการทับทิมสยาม (คณะศึกษาศาสตร์) 

2. TCAS รอบที่ 2 กำรสมัครโควตำแบบมีสอบข้อเขียน ส ำหรับนักเรียนในพื้นที่  
   ๑)  โครงการรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด 

    ๒)  โครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 
    ๓)  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (กระทรวงสาธารณสุข) 
    4)  โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
    5)  โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง 
    6)  โครงการบัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ 

3. TCAS รอบที่ ๓ กำรรับตรงร่วมกัน 
4. TCAS รอบที่ ๔ กำรรับ Admission 
 

http://campus.sanook.com/exam/admission/
http://campus.sanook.com/u-life/
http://campus.sanook.com/exam/admission/
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5. TCAS รอบที่ ๕ กำรรับตรงแบบอิสระ 
   1)  โครงการรับตรงทั่วประเทศ 

    2)  โครงการภาคพิเศษ 
    3)  โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย         
    4)  โครงการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  
และปริญญาเอก ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการจัด 
ระดับการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาได้มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 
เพ่ือผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกไปใช้สังคมและประเทศชาติ ขั้นตอนที่ส าคัญมากข้ันตอนหนึ่งในการ
ควบคุมคุณภาพ คือ ขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาเป็นปัจจัยน าเข้าปัจจัยหนึ่งของการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายส าคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือก
คนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออกและมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ในโอกาสเข้าการศึกษา ด้วยนโยบายส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้มีวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในรูปแบบที่หลากหลาย  

นอกจากนี้ งานรับเข้าศึกษายังมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์สอบ 
เพ่ือด าเนินการจัดการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (สทศ.)  ได้แก่   

๑)  การด าเนินงานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET (Ordinary 
National Educational Test) 

๒)  การด าเนินงานจัดการทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป GAT (General Aptitude Test)  
และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT (Professional and Academic 
Aptitude Test) 

๓)  การด าเนินงานจัดการทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษา จะมีโครงการ 

หลายโครงการตามข้างต้น เพ่ือให้ผู้สนใจได้ท าการสมัครเข้าศึกษา โดยในการรับสมัครคัดเลือกนั้น  
เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกประเภททุกรอบการสมัคร ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก 
ให้กับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา จึงท าให้จ านวนผู้สมัครมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนตั้งแต่ปีการศึกษา  
2557-2559 ส าหรับในปีการศึกษา 2560 จ านวนผู้สมัครลดลง สาเหตุอาจจะมาจากหลายปัจจัย 
เช่น การก าหนดเกณฑ์สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนิสิตรวมทุกชั้นปี ตลอดหลักสูตร  
อัตราการเกิดในปีนั้นๆ เป็นต้น จากข้อมูลกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
และข้อมูลจากส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถแสดงจ านวนผู้สมัครและจ านวนนิสิต
ใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่  2  จ านวนผู้สมัครและจ านวนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2561 
      (ที่มา : ส านักคอมพิวเตอร์, 2562) และ  

     (ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา, 2560) 
  

ประเภท 2557 2558 2559 2560 2561 
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา 62,449 67,799 71,838 51,633 55,828 
จ านวนนิสิตใหม ่ 12,297 10,130 10,266 6,724 7,489 

รวม 74,746 77,929 82,104 58,357 63,317 
 

 ในปีการศึกษา 2560-2562 มหาวิทยาลัยบูรพาปรับแผนการรับนิสิตให้เป็นไปตามสัดส่วน
จ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิตตามแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2563  
ดังแสดงในตารางที่ 1 
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๖.  ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) 
ส าหรับขั้นตอนกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีระยะเวลาด าเนินการ รายละเอียดงาน เอกสารที่เก่ียวข้องในแต่ละ
กระบวนการ และเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและสามารถสื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน ผู้เขียนจึงใช้
สัญลักษณ์ท่ีก าหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (The American National Standard 
Institute : ANSI) ซึ่งมีรายละเอียดรูปแบบและความหมายต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที ่ 3  สัญลักษณ์ในการเขียนผังกระบวนการปฏิบัติงาน Flow Chart  
 

สัญลักษณ์ ควำมหมำย 
 
 

 

Input  
and  
Output 

จุดเริ่มต้น/ สิ้นสุด ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของกระบวนการ 

 
 
 

Processing กิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ใช้เป็นสัญลักษณ์
แสดงการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน 

 
 
 
 
 

Flowlines ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  
ใช้เป็นตัวน าเส้นทาง การไหลของขั้นตอน 

 
 

 
 

Inconnector 
Entrance 
Outconnector 
Entrance 

จุดเชื่อมต่อ ใช้ส าหรับเชื่อมต่อไปยังขั้นตอน 
ต่าง ๆ 

 
 
 
 

Predefined 
Process 

กระบวนการย่อย ใช้ส าหรับระบุการท างาน
ขั้นตอนย่อย 

 
 
 

Decision การตัดสินใจ ใช้เป็นจุดในการตัดสินใจเลือก 

 
 
 

Document เอกสาร ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงเอกสาร 
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๖.๑ ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนภำพรวม (Work Flow) กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ 

ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       มีแก้ไข 
 
 
 
 

 
มีแก้ไข 

 
        

 
 

 
 

3. ด าเนินการขอข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับ
จากคณะ/วิทยาลัย 

4. จัดท าระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

ตรวจสอบ 

5. ส่งข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครให้กับส านักคอมพิวเตอร์ 

ตรวจสอบ 

ก าหนดเกณฑ์
การรับสมัคร

คัดเลือก 

๑. ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการรับ
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาร่วมกับที่ประชุม

อธิการบดี (ทปอ) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
 

๒. แจ้งการรับสมัคร TCAS ให้คณะกรรมการ 

บริหารวิชาการรับทราบ 

เริ่ม 
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6. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา 

7. ประสานงานกับส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือ
จัดท าโปรแกรมการรับสมัครออนไลน์ 

8. ทดสอบโปรแกรมรับสมัคร 

แจ้งธนาคารและ
ไปรษณีย์เปิดระบบ
รับช าระเงินค่าสมัคร 

แจ้งกองคลังและ
ทรัพย์สินเพื่อให้จัดส่ง
ข้อมูลรายชื่อผู้ช าระ

เงินค่าสมัคร 9. เปิดระบบสมัครออนไลน์ 

10. รับข้อมูลผู้ช าระเงินค่าสมัคร
รายวัน 

จากกองคลังและทรัพย์สิน 

ส่งข้อมูลผู้ช าระเงิน
ให้ส านักคอมพิวเตอร์

เพ่ือปรับสถานะ
ข้อมูลการช าระเงิน
ค่าสมัครในระบบ 

๑1. ประสานกับส านักคอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าข้อมูลผู้สมัคร 

๑2. น าข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ RPS เพ่ือดึงคะแนน GAT/PAT 
และ O-NET เพ่ือใช้ในการประมวลผลการคัดเลือก 

๑3. ส่งคะแนน GAT/PAT และ  
O-NET ให้ส านักคอมพิวเตอร์ประมวลผลการคัดเลือก 
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ตรวจสอบ 

๑4. การตัดสินผลการคัดเลือก 

๑5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

เสนอผู้บริหารลงนาม
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย 

ประมวลผลการ
คัดเลือก 

๑6. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

๑7. บันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ในระบบ 

จัดส่งเอกสารการ
ตรวจร่างกายให้

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑9. ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ 
ทปอ. เพื่อให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

 

เสนอผู้บริหารลงนาม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย 

๑8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

ส่งเอกสารการสอบ
สัมภาษณ์ให้คณะ/

วิทยาลัย 
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ภาพที่  4  ภาพรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  

       ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  (ท่ีมา : วิเคราะห์โดยผู้เขียน) 
 

20. รับรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House  
จาก ทปอ.  

 

๒1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษา 

 

เสนอผู้บริหารลงนาม
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์รายงานตัวเข้า

ศึกษา 

๒2. ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาให้
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต 

 

๒3. รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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๖.๒  ผังแสดงรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  กระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕8 

ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ จ านวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตารางที่  3  รายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑ 

           
                          

ก่อนเปิดรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา 
๒-๓ เดือน 

๑. เข้าร่วมประชุม
เตรียมการเกี่ยวกับการ
รับ-ส่งข้อมูลหลักสูตร 
ที่จะเปิดรับ และเกณฑ์
การรับสมัครคัดเลือก 
๒. ก าหนดเกณฑ์การรับ
สมัครคัดเลือก 

ข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ
เรียบร้อยและชื่อหลักสูตร
มีความถูกต้อง 

ก าหนดการรับสมัคร
คัดเลือก 

- ที่ประชุม
อธิการบดี (ทปอ) 
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ประชุมเตรียมความพร้อมวาง
แผนการรับสมัครคัดเลือกเข้า

ศึกษาร่วมกับท่ีประชุม
อธิการบดี (ทปอ) และ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

เริ่ม 



๓๘ 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
2 

ก าหนดเกณฑ์ 
การรับสมคัร 
คัดเลือก 

ก่อนเปิดรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา 
๒ เดือน 

1. ประสานงานกับงาน
พัฒนาหลักสูตร กอง
บริการการศึกษาเพื่อขอ
น าวาระการประชุมเร่ือง
การรับสมัคร TCAS แจ้ง
ในที่ประชุม
กรรมการบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
2. จัดพิมพ์เอกสารวาระ
การประชุมเร่ืองการรับ
สมัคร TCAS 
3. จัดส่งเอกสารวาระ
การประชุมแจ้งเพื่อทราบ
ให้งานพัฒนาหลักสูตร 
กองบริการการศึกษาเพื่อ
น าเข้าทีป่ระชุม
กรรมการบริหารวิชาการ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา รับทราบข้อมูลการ
รับสมัครระบบ TCAS 

เอกสารวาระการ
ประชุม 

- ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั
บูรพา 
- คณบดีคณะ/
วิทยาลัย 
- งานพฒันา
หลักสูตรและการ
สอน กองบริการ
การศึกษา 
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

แจ้งการรับสมัคร TCAS ให้
คณะกรรมการบริหาร

วิชาการรับทราบ



3๙ 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
3 ก่อนเปิดรับสมัคร

คัดเลือกเข้าศึกษา 
๒ เดือน 

๑. ท าบันทึกข้อความถึง
คณะ/วิทยาลัย เพื่อขอ
คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
จ านวนรับและจ านวน
ประกาศ 
๒. รวบรวมบันทึก
ข้อความที่คณะ/วิทยาลัย
ตอบกลับเพื่อเตรียมการ
จัดพิมพ์ระเบียบการรับ
สมัคร 

ข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับ 
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
เรียบร้อย  

บันทึกข้อความ 
ขอข้อมูล
คุณสมบัติเฉพาะ
สาขา จ านวนรับ
และจ านวนประกาศ 

- คณะ/วิทยาลัย 
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

4 ก่อนเปิดรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา 
๑ เดือน หรือทันที
หลังจากได้รับ
ข้อมูล
คุณสมบัติเฉพาะ
สาขา จ านวนรับ 
จ านวนประกาศ
จากคณะ/วิทยาลัย 

๑. ตรวจสอบปฏิทินการ
ด าเนินงานกบัส่วนงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก  
๒. ประสานกับคณะ
แพทยศาสตร์เพื่อก าหนด
และวางแผนเก่ียวกับ 
การตรวจร่างกายบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี

๑. ข้อมูลหลักสูตรที่จะ
เปิดรับ สภามหาวทิยาลัย
ได้อนุมัติเรียบร้อย 
๒. รหัสหลักสูตรที่เปิดรับ
มีความถูกต้อง ไม่ซ้ ากันใน
แต่ละโครงการและการรับ
แต่ละรอบ 
๓. ระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกที่จัดพิมพ์ มี
ความถูกต้อง มีความ
เข้าใจง่าย 

- หลักสูตร 
- คู่มือขั้นตอนการ
ก าหนดรหัส
หลักสูตรที่เปิดรับ
สมัคร 
- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

- คณะ/วิทยาลัย 
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ด าเนินการขอข้อมูลหลักสูตรที่
จะเปิดรับจากคณะ/วิทยาลัย 

จัดท าระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา 



๔๐ 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
4 ๓. ก าหนดปฏิทินการรับ

สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
ในแต่ละรอบ 
๔. ก าหนดรหัสสาขาวชิา
ของหลักสูตรที่เปิดรับ 
โดยไม่ให้ซ้ ากันในแตล่ะ
โครงการ และการรับแต่
ละรอบ 
๕. ด าเนินการจัดพิมพ์
ระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา  



๔๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
4.๑ 

 มแีก้ไข 

ภายใน ๑-๒ วัน 
หลังจากจัดพิมพ์
ระเบียบการรับ
สมัครเสร็จสิ้น 

๑. ตรวจสอบหลักสูตร
กับงานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน กองบริการ
การศึกษา 
๒. น าระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือกฉบับร่าง 
มอบให้ผู้อ านวยการกอง
ทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

๑. ข้อมูลหลักสูตรที่จะ
เปิดรับ สภามหาวทิยาลัย
ได้อนุมัติเรียบร้อย 
๒. ระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกที่จัดพิมพ์ มี
ความถูกต้อง มีความ
เข้าใจง่าย 

- หลักสูตร 
- คู่มือขั้นตอนการ
ก าหนดรหัส
หลักสูตรที่เปิดรับ
สมัคร 
- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- งานพฒันา
หลักสูตร กอง
บริการการศึกษา 
- ผู้อ านวยการกอง
ทะเบียนและ
ประมวลผล
การศึกษา 
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ตรวจสอบ 



๔๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
5 ทันทีหลังจาก

ปรับแก้ระเบียบ
การรับสมัคร
คัดเลือกเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

๑. จัดท าไฟล์ข้อมูล
หลักสูตร จ านวนรับ 
จ านวนประกาศ และ
รหัสหลักสูตรที่จะเปิดรับ
ลงใน excel  
๒. จัดส่งไฟล์ข้อมูล
หลักสูตรฯ และประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเข้า
ศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายโปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อน าเข้า
ระบบฐานข้อมูล ในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
ด าเนินการท าโปรแกรม
รับสมัครออนไลน ์

ส่งข้อมูลหลักสูตรได้ตรง
ตามแผนด าเนนิการที่
ก าหนดไว ้

- ไฟล์ข้อมูล
หลักสูตร จ านวน
รับ จ านวน
ประกาศ และรหัส
หลักสูตร 
- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ส่งข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับ
สมัครให้กับส านักคอมพิวเตอร์ 



๔3 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
5.๑ 

 มแีก้ไข 

ประมาณ ๑-๒ วนั เจ้าหน้าที่ฝา่ยโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบรหัสหลักสูตร
อีกครั้งก่อนน าเข้าระบบ
ฐานข้อมูล ในการเตรียม
ความพร้อมการท า
โปรแกรมรับสมัคร
ออนไลน ์

รหัสหลักสูตรที่เปิดรับมี
ความถูกต้อง ไม่ซ้ ากันใน
แต่ละโครงการและการรับ
แต่ละรอบ 

- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

6 ก่อนเปิดรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา 
ประมาณ ๑ เดือน 

๑.ประสานงานกับงาน
ประชาสัมพนัธ์ กองกลาง 
และส่งรายละเอียดการ
รับสมัครคัดเลือก เพื่อให้
แสดงบนจอมอนิเตอร์
หน้ามหาวิทยาลัย 
๒. น าระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
อัพโหลดบนเว็บไซต์งาน
รับเข้าศึกษา   

๑. ข้อมูลรายละเอียดการ
รับสมัครเข้าศึกษา เข้าถึง
ผู้ที่สนใจ 
๒. นักเรียนในโรงเรียน
ต่างๆ ได้รับทราบ
ก าหนดการรับสมัครเข้า
ศึกษา 

- หนังสือภายนอก
ถึงโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- โรงเรียน
มัธยมศึกษา 
- คณะ/วิทยาลัย 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง 
- ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ตรวจสอบ 

ประชาสัมพนัธ์การรับสมัคร
เข้าศึกษา 



๔๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
6 ๓. ประชาสัมพันธ์ขา่ว

การรับสมัครคัดเลือก
ผ่านทางเวบ็ไซต์งาน
รับเข้าศึกษา เว็บไซต์
มหาวิทยาลยับูรพา แฟน
เพจงานรับเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา และ
การตอบค าถามเก่ียวกับ
การสมัครเข้าศึกษาต่อ
ทางแฟนเพจฯ 
๔. ท าหนังสือภายนอกไป
ยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อแจ้ง
ก าหนดการรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี  
๕. แจ้งไปยังคณะ/
วิทยาลัยเก่ียวกับ
ก าหนดการและ
รายละเอียดการรับสมัคร
ในโครงการต่างๆ  



๔๕

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
7 

  แจ้งธนาคาร           
และไปรษณีย์           
เปิดระบบรับ 
ช าระเงนิค่า 
สมัคร 

ก่อนเปิดรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา 
ประมาณ ๒-๓ 
สัปดาห์ 

๑. ประชุมเตรียมความ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝา่ย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อ
วางแผนจัดท าโปรแกรม
รับสมัครออนไลน ์
๒. ท าหนังสือภายนอกถึง
ธนาคารกรุงไทย และ
บริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อ
รับช าระเงนิค่าสมัคร
คัดเลือก ฉบับละ ๕00 
บาท 

- ข้อมูลการสมัครมีความ
ถูกต้อง และสามารถ
เข้าถึงเว็บไซต์ระบบรับ
สมัครได้ตลอดเวลา 
- ธนาคารกรุงไทยและ
บริษัทไปรษณีย์ไทย 
ด าเนินการรับช าระเงินค่า
สมัครภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ถูกต้อง 

- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา 
- ตัวอย่างใบ
สมัคร/ใบเสร็จ
การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา 
- หนังสือภายนอก
ถึงธนาคาร 
กรุงไทยและ
บริษัทไปรษณีย์
ไทย 

- ธนาคารกรุงไทย - 
บริษัทไปรษณีย์ไทย 
- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา ประสานงานกับส านัก

คอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าโปรแกรม
การรับสมัครออนไลน ์



๔๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
8 

แจ้งกองคลัง          
และทรัพย์สิน           
เพื่อให้จัดส่ง
ข้อมูลรายชื่อ 
ผู้ช าระเงนิค่า 

           สมัคร 

ก่อนเปิดรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา 
ประมาณ ๒-๓ 
สัปดาห์ 

๑. ทดสอบโปรแกรมรับ
สมัครออนไลน์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเกี่ยวกับการ
สมัคร 
๒. พิมพ์ใบสมัคร/
ใบเสร็จหลังจากทดสอบ
โปรแกรมรับสมัครเสร็จ 
และตรวจสอบความ
ถูกต้อง และข้อมูลที่
ต้องการให้แสดงในใบ
สมัคร/ใบเสร็จ 
๓. ท าบันทึกถึงกองคลัง
และทรัพย์สนิให้
ด าเนินการดงึข้อมูล
รายชื่อผู้สมัครทีช่ าระเงนิ
ค่าสมัครผ่านธนาคาร 
กรุงไทยและส่งให้งาน
รับเข้าศึกษา และจัดส่ง
ทางอีเมล์ โดยให้ส่ง
ข้อมูลรายชื่อดังกล่าวเปน็
รายวัน  

- โปรแกรมรับสมัคร มี
ประสิทธิภาพและมีความ
ถูกต้อง 
- กองคลังและทรัพย์สนิ 
ด าเนินการส่งข้อมูล
รายชื่อผู้สมัครทีช่ าระเงนิ
มายังงานรับเข้าศึกษา 
โดยข้อมูลมีความถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบได ้

- บันทึกถึงกอง
คลังและทรัพยส์ิน 
- ใบสมัคร/
ใบเสร็จการ
คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา 

- กองคลังและ
ทรัพย์สิน 
- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ทดสอบโปรแกรม 
รับสมัคร 



๔๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
9 เปิดระบบรบัสมัคร

ตามก าหนดการ
ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก 

๑. ฝ่ายโปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ท าการเปิด
ระบบรับสมัครออนไลน์
ตามก าหนดการ 
๒. งานรับเข้าศึกษาน า
ลิงค์ระบบการสมัคร
ออนไลน์ แจ้งในเว็บไซต์
งานรับเข้าศึกษา และ
แฟนเพจงานรับเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา 
เพื่อให้สะดวกต่อการ
เข้าถึงเว็บไซต์รับสมัคร 
๓. ให้ค าแนะน าปรึกษา 
แก่ผู้สมัครที่สอบถาม
เก่ียวกับการรับสมัคร
คัดเลือก 

- ข้อมูลการสมัครมีความ
ถูกต้อง และสามารถ
เข้าถึงเว็บไซต์ระบบรับ
สมัครได้ตลอดเวลา 
- สามารถให้ค าแนะน า 
ปรึกษา และแก้ไขปัญหา 
ที่เก่ียวกับการสมัคร
คัดเลือกได้ 

- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา 

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

เปิดระบบสมัครออนไลน ์



๔๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
10 

ส่งข้อมูลผู้ช าระ
เงินค่าสมัคร 
ให้ส านัก 
คอมพิวเตอร์  
เพื่อปรับสถานะ 
ข้อมูลการช าระ 
เงินค่าสมัคร 
ในระบบ 

๑ วันหลังจากช าระ
เงินค่าสมัคร 

๑. รับไฟล์ข้อมูลรายชื่อ
ผู้สมัครที่ช าระเงินค่า
สมัครผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จาก
กองคลังและทรัพย์สนิ 
๒. ด าเนินการส่ง
ไฟล์ข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร
ที่ช าระเงนิค่าสมัครผา่น
ธนาคารกรุงไทยให้ฝ่าย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับ
สถานะข้อมูลการช าระ 
เงินค่าสมัคร โดยให้
ผู้สมัครที่ช าระเงินค่า
สมัคร เข้าไปตรวจสอบ
ในเว็บไซต์ทีท่ าการสมัคร
ออนไลน์หลังจากช าระ
เงินไปแล้ว ๓ วันท าการ 

- ข้อมูลรายชื่อผู้ช าระเงิน
ค่าสมัครได้รับตามก าหนด  
- ข้อมูลการช าระเงินมีการ
ปรับสถานะทุกวนั 

- ใบคุมการรับส่ง
ไฟล์ข้อมูล 

- กองคลังและ
ทรัพย์สิน 
- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา รับข้อมูลผู้ช าระเงนิค่าสมัคร

รายวันจากกองคลังและ
ทรัพย์สิน 



๔๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑1 ภายหลังจากเสร็จ

สิ้นการรับสมัคร
ออนไลน์ ๒ วนั 

๑. ประสานกับฝา่ย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์เก่ียวกับการ
จัดท าข้อมูลผู้สมัคร 
เพื่อน าไปดงึคะแนน 
GAT/PAT และ O-NET 
ส าหรับใช้ในการ
ประมวลผลการคัดเลือก
เข้าศึกษา 
๒. ส่งไฟล์ตน้แบบให้กับ
ฝ่ายโปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดท า
ข้อมูลผู้สมัคร 
๓. รับข้อมูลผู้สมัครจาก
ฝ่ายโปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ และเตรียม
ด าเนินการดงึคะแนน 
GAT/PAT และ O-NET 
จากระบบ RPS ของ
สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) 

- ได้รับข้อมูลผู้สมัครตาม
แผนที่ก าหนดไว ้
-  

- เอกสารรูปแบบ
การจัดท า
ไฟล์ข้อมูลผู้สมัคร 
- ไฟล์ตน้แบบ
ข้อมูลผู้สมัคร 

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ประสานกับส านัก
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดท า

ข้อมูลผู้สมัคร 



๕๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑2 ภายหลังจากเสร็จ

สิ้นการรับสมัคร
ออนไลน์ ๒ วนั 

๑. หลังจากได้รับข้อมูล
ผู้สมัครจากฝา่ยโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร์แล้ว 
น ารายชื่อที่ได้มาแปลง
ไฟล์ให้เป็นนามสกุล .xlxl 
๒. ท าการ log in เข้าสู่
ระบบ RPS เว็บไซต์
สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.)  
๓. น าข้อมูลผู้สมัครที่
แปลงไฟล์นามสกุล
เรียบร้อยแล้ว อัพโหลด
ในระบบ RPS  
๔. ท าการ Export 
ข้อมูลผลคะแนน 
GAT/PAT และ O-NET 
และบนัทึกไว ้

- สามารถดึงผลคะแนน 
GAT/PAT และ O-NET 
ได้ครบทุกคน 
- คะแนนทีไ่ด้จากระบบ 
RPS มีความถูกต้อง และ
เป็นผลคะแนนชุดเดียวกัน
กับที่ประกาศให้นักเรียน
ทราบ 

- ข้อมูลผู้สมัคร 
- ข้อมูลผล
คะแนน 
GAT/PAT และ 
O-NET 

- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

น าข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ RPS 
เพื่อดึงคะแนน GAT/PAT และ 

O-NET เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลการคัดเลือก 



๕๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑2 ๕. กรณีที่ไม่สามารถดึง

ผลคะแนน GAT/PAT 
และ O-NET ของผู้สมัคร
บางรายได้ จะมีการ
โทรศัพท์สอบถาม
รายบุคคลถึงสาเหตุที่ไม่
สามารถดึงผลคะแนน
ดังกล่าวได้ ซึ่งอาจเกิด
จากหลายสาเหตุ เช่น 
เลขบัตรประจ าตวั
ประชาชนไม่ถูกต้อง 
ไม่ได้เข้าสอบ ชื่อหรือ
นามสกุลไม่ถูกต้อง  
เป็นต้น 
๖. หลังจากปรับแก้ไข
ข้อมูลผู้สมัครให้ถูกต้อง
แล้ว จะต้องท าการ 
ดึงผลคะแนนใหม่ทั้งหมด
อีกครั้งหนึ่ง 



๕๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑3 หลังจากดึงคะแนน 

GAT/PAT และ O-
NET ประมาณ ๑ 
วัน 

ส่งข้อมูลผลคะแนน 
GAT/PAT และ O-NET 
ให้ฝ่ายโปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประมวลผลการคัดเลือก 

- ส่งผลคะแนนได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว ้

- ข้อมูลผล
คะแนน 
GAT/PAT และ 
O-NET 

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ส่งคะแนน GAT/PAT และ 
O-NET ให้ส านัก

คอมพิวเตอร์ประมวลผลการ
คัดเลือก 



๕๓

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑3.๑ 

ประมวลผล 
การคัดเลือก 

ประมาณ ๕-๗ วนั ๑. ตรวจสอบข้อมูล
ผู้สมัครที่ได้รับจากงาน
รับเข้าศึกษา 
๒. น าข้อมูลผลคะแนน
เข้าระบบฐานข้อมูล เพื่อ
เตรียมข้อมูลในการ
ประมวลผลการคัดเลือก 
๓. ท าการตัดรายชื่อ
ผู้สมัครที่จ่ายเงนิซ้ า 
๔. ด าเนินการ
ประมวลผลการคัดเลือก 
โดยเข้าสูตรตาม
องค์ประกอบให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- ข้อมูลผลคะแนน 
GAT/PAT และ O-NET 
ที่น าเข้าระบบฐานข้อมูลมี
ความถูกต้อง 
- การประมวลผลการ
คัดเลือก มีความถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์

ตรวจสอบ 



๕๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑4 ด าเนินการทนัท ี

ที่ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร์
ประมวลผลการ
คัดเลือกเรียบร้อย 

๑. ท าบันทึกถึงคณะ/
วิทยาลัยให้แจ้งจ านวน
ประกาศมายงังานรับเข้า
ศึกษา โดยจะตัดสนิผล
ตามจ านวน 
ที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด 
 ๒. ประสานกับฝา่ย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ ให้ท าการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกตามจ านวน
ที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด 

- คณะ/วิทยาลัย ได้
จ านวนผู้ผา่นการคัดเลือก
ตามแผน 
- คณะ/วิทยาลัย ได้ผู้ผา่น
การคัดเลือกตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้

- บันทึกให้คณะ/
วิทยาลัยแจง้
จ านวนประกาศ 
- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- คณบดีคณะ/
วิทยาลัย 
- เจ้าหน้าที่คณะ/
วิทยาลัย 
- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

การตัดสินผลการคัดเลือก 



๕๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑5 

ส่งเอกสาร             เสนอผู้บรหิาร 
การตรวจ              ลงนามประกาศ 
ร่างกายให้             รายชื่อผู้มสีิทธิ ์
คณะแพทยศาสตร์    สอบสัมภาษณ ์

ก่อนสอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย 
๑ อาทิตย์ 

๑. จัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย 
๒. เสนอผู้บริหารลงนาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย 
๓. ประสานกับฝา่ย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายผา่นเว็บไซต์แบบ
รายบุคคล 
๔. จัดท าก าหนดการ
สอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายเพื่อแสดงให้
ผู้สมัครตรวจสอบผา่น
เว็บไซต ์
๕. ส่งก าหนดการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายให้ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

- การประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกายมีความ
ถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน 
- การเสนอผู้บริหารลง
นามในประกาศฯ เปน็ไป
ตามก าหนดการ 
- คณะแพทยศาสตร์ ได้รับ
รายชื่อตรวจร่างกาย
ครบถ้วนทุกโครงการ 

- ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย 
- ก าหนดการสอบ
สัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย 
- รายชื่อผู้ตรวจ
ร่างกาย 
- ระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 



๕๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑5 ๖. ทดสอบระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายผา่นเว็บไซต ์
๗. ด าเนินการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายผา่นเว็บไซต ์
๘. เข้าสู่ระบบส าหรับ
เจ้าหน้าที่ระบบการรับ
สมัคร โดยเลือกเมนู
ส าหรับพิมพ์เอกสารการ
ตรวจร่างกายให้
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา และไฟล์ข้อมูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย 
๙. ถ่ายเอกสารรายชื่อ
จ านวน ๒ ชุด และ
ไฟล์ข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจ
ร่างกายส่งให้โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยับูรพา  



๕๗

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑6 

ส่งเอกสารการ 
สอบสัมภาษณ ์
      ให้คณะ/ 

วิทยาลัย 

๓ วันหลังจาก
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย 

๑. ท าบันทึกข้อความขอ
รายชื่อกรรมการปล่อย
ตัว กรรมการสัมภาษณ์ 
คนงานตึก และสถานที่
สอบสัมภาษณ์จากคณะ/
วิทยาลัย 
๒. แต่งตั้งค าสั่งกรรมการ
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
และเสนอผูบ้ริหารลง
นามในค าสั่งฯ 
๓. เข้าสู่ระบบส าหรับ
เจ้าหน้าที่ระบบการรับ
สมัคร โดยเลือกเมนู
ส าหรับพิมพ์เอกสาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์
๔. จัดส่งส าเนาค าสั่งฯ 
ให้คณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ พร้อมแฟ้มเอกสาร
สัมภาษณ์ให้เจ้าหน้าที่
ประจ าคณะ/วิทยาลัย 

- คณะ/วิทยาลัยได้รับ
แฟ้มเอกสารสัมภาษณ์
และส าเนาค าสั่งก่อนวนั
สอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 
๑-๒ วัน 
- การด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

- บันทึกข้อความ
ขอรายชื่อ
กรรมการ
ด าเนินการสอบ
สัมภาษณ ์
- ค าสั่งกรรมการ
ด าเนินการสอบ
สัมภาษณ ์
- เอกสารรายชื่อผู้
มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์
- ผลการตรวจ
ร่างกาย 

- คณบดีคณะ/
วิทยาลัย 
- เจ้าหน้าที่คณะ/
วิทยาลัย 
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา การสอบสัมภาษณ์และ

ตรวจร่างกาย 



๕๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑6 ๕.  ด าเนินการสอบ

สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายตามวันและเวลา
ที่ก าหนด 
๖. หลังจากสอบ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายแล้ว รอรับแฟ้ม
เอกสารสัมภาษณ์คืนจาก
คณะ/วิทยาลัย 
๗. ติดตามผลการตรวจ
ร่างกายจากคณะ
แพทยศาสตร์เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
เข้าศึกษา 



๕๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑7 หลังจากตรวจสอบ

รายชื่อผู้มา
สัมภาษณ์ ผูไ้ม่มา
สัมภาษณ์ จาก
แฟ้มเอกสาร
สัมภาษณ์ หรือ
ก่อนประกาศ
รายชื่อผู้ผา่นการ
สอบสัมภาษณ์  
๕ วัน 

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มา
สัมภาษณ์ ผูไ้ม่มา
สัมภาษณ์ จากแฟ้ม
เอกสารสัมภาษณ์ เพื่อ
บันทึกข้อมูลในระบบ
ส าหรับเจ้าหนา้ที่การรับ
สมัคร 
๒. เข้าสู่ระบบส าหรับ
เจ้าหน้าที่ระบบการรับ
สมัคร โดยเลือกเมนู
บันทึกผลการสัมภาษณ ์
๓. บันทึกผลสอบ
สัมภาษณ์ คือ รับ ไม่รบั 

- การบันทึกผลการสอบ
สัมภาษณ์มีความถูกต้อง 

- เอกสารรายชื่อผู้
มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

บันทึกผลการสอบ
สัมภาษณ์ในระบบ 



๖๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑8 

เสนอผู้บริหาร 
ลงนามประกาศ 
รายชื่อผู้ผา่นการ 
สอบสัมภาษณ ์
และตรวจร่างกาย 

หลังจากบนัทึกผล
การสอบสัมภาษณ์
เสร็จ 

๑. จัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้มีผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย มีสิทธิ์ยืนยนั
สิทธิ์ Clearing House 
๒. เสนอผู้บริหารลงนาม
ประกาศฯ 
๓. ประสานกับฝา่ย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกายผา่น
เว็บไซต์แบบรายบุคคล 
๔. จัดท าขั้นตอนการ
ยืนยันสิทธิ์ Clearing 
House เพื่อแสดงให้
ผู้สมัครตรวจสอบผา่น
เว็บไซต ์
๕. ส่งขั้นตอนการยืนยนั
สิทธิ์ Clearing House
ให้ฝ่ายโปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

- การประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย มีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing 
House มีความถกูต้อง 
ข้อมูลครบถ้วน 
- การเสนอผู้บริหารลง
นามในประกาศฯ เปน็ไป
ตามก าหนดการ 

- ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย มี
สิทธิ์ยืนยนัสทิธิ์ 
Clearing House 
- รายละเอียด
ขั้นตอนการยืนยนั
สิทธิ์ Clearing 
House 

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย มีสิทธิ์ยืนยนัสิทธิ์ 

Clearing House 



๖๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑8 ๖. ทดสอบระบบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกายผา่น
เว็บไซต ์
๗. ด าเนินการประกาศ
รายชื่อผู้ผา่นการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายมีสิทธิ์ยืนยนัสิทธิ์ 
Clearing House  
ผ่านเวบ็ไซต ์



๖๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑9 หลังจากประกาศ

รายชื่อผู้ผา่นการ
สอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกายมีสทิธิ์
ยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House 
แล้ว ๑ วัน 

๑. ประสานกับฝา่ย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ ให้ดึงข้อมูล
รายชื่อผู้สมัคร และผู้ผา่น
การสอบสัมภาษณ ์
๒. ด าเนินการน า
ไฟล์ข้อมูลรายชื่อเข้า
ระบบ mytcas ผ่าน
เว็บไซต์ทีป่ระชุม
อธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) 

- ข้อมูลรายชื่อที่น าเข้า
ระบบฯ มีความถูกต้อง 

- รายชื่อผู้สมัคร
และรายชื่อผูผ้่าน
การสอบ
สัมภาษณ ์

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ส่งรายชื่อผูส้มัครและผูผ้่านการ
สอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. เพื่อให้
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ Clearing 

House 



๖๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
20 ก่อนประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา ๔-๕ วัน 

๑. เข้าระบบ mytcas 
เพื่อดึงรายชื่อผู้ที่ยืนยัน
สิทธิ์ Clearing House 
๒. ส่งรายชื่อผู้ที่ยนืยนั
สิทธิ์ Clearing House 
ให้กับฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร์เพื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษา
ต่อไป 

- สามารถดึงข้อมูลรายชื่อ
ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์ Clearing 
House ได้ครบถ้วนและมี
ความถูกต้อง 
- ส่งรายชื่อฯ ให้ฝ่าย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ได้ตรงตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

- รายชื่อผู้ที่ยนืยัน
สิทธิ์ Clearing 
House 

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

รับรายชื่อผู้ยนืยันสิทธิ์ 
Clearing House จาก ทปอ. 



๖๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๒1 

เสนอผู้บริหาร 
ลงนามประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ ์
รายงานตัว 
เข้าศึกษา 

๑ วันหลังจากสง่
รายชื่อผู้ยืนยันสทิธิ์ 
Clearing House 
ให้ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

๑. จัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษา 
๒. เสนอผู้บริหารลงนาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษา 
๓. ประสานกับฝา่ย
โปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษาผา่น
เว็บไซต์แบบรายบุคคล 
๔. ประสานกับงาน
พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศนิสิต ขอ
รายละเอียดขั้นตอนการ
รายงานตัวเข้าศึกษา เพื่อ
แสดงให้ผู้สมัคร
ตรวจสอบผ่านเว็บไซต ์

- การประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์รายงานตวัเข้าศึกษา 
มีความถกูต้อง ข้อมูล
ครบถ้วน 
- การเสนอผู้บริหารลง
นามในประกาศฯ เปน็ไป
ตามก าหนดการ 

- ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 
- ขั้นตอนการ
รายงานตัวเข้า
ศึกษา 

- ฝ่ายโปรแกรม 
ส านักคอมพิวเตอร ์
- งานพฒันาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศนิสิต  
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษา 



๖๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
๒1 ๕. ส่งขั้นตอนการ

รายงานตัวเข้าศึกษาให้
ฝ่ายโปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
๖. ทดสอบระบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษาผา่น
เว็บไซต ์
๗. ด าเนินการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต ์



๖๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
22 

 
 
 

หลังประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 7 วัน 

๑. ส่งรายชื่อผู้มีสทิธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษาให้ 
งานพฒันาระบบข้อมูล
และสารสนเทศนสิิต เพื่อ
ท าการออกรหัสนิสิต 

สามารถจัดส่งรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ
รายงานตัวเข้าศึกษาได้ทัน
ตามก าหนดการ 

- ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

- งานพฒันาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศนิสิต  
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

๒3 หลังจากส่งรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เพื่อท าการออก
รหัสนิสิต ๔-๕ วัน 

๒. เปิดระบบรายงานตัว
ออนไลน์ตามวันและเวลา
ที่ก าหนด 

- ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษา สามารถรายงานตัว
ออนไลนไ์ด้ด้วยตนเอง 
- เปิดระบบรายงานตัว
ออนไลนไ์ด้ตาม
ก าหนดการ 

- ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

- งานพฒันาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศนิสิต  
- เจ้าหน้าที่งาน
รับเข้าศึกษา 

รายงานตัวออนไลน์
เพ่ือเข้าศึกษา 

ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เข้าศึกษาให้งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศนิสิต 

สิ้นสุดกระบวนการ 





๖๗ 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
จากผังกระบวนการปฏิบัติงานในภาพรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาร่วมกับที่

ประชุมอธิการบดี (ทปอ) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีรายละเอียดของงาน คือ 
๑. เข้าร่วมประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับ และเกณฑ์การรับ

สมัครคัดเลือก 
๒. ก าหนดเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก 

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งการรับสมัคร TCAS ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการรับทราบ 
มีรายละเอียดของงาน คือ 

1. ประสานงานกับงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาเพ่ือขอน าวาระการประชุม
เรื่องการรับสมัคร TCAS แจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. จัดพิมพ์เอกสารวาระการประชุมเรื่องการรับสมัคร TCAS
3. จัดส่งเอกสารวาระการประชุมแจ้งเพ่ือทราบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา

เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการขอข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับจากคณะ/วิทยาลัย มีรายละเอียด
ของงาน คือ

๑. ท าบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัย เพ่ือขอคุณสมบัติเฉพาะสาขา จ านวนรับและจ านวน
ประกาศ 

๒. รวบรวมบันทึกข้อความที่คณะ/วิทยาลัยตอบกลับเพ่ือเตรียมการจัดพิมพ์ระเบียบการ 
รับสมัคร

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. ตรวจสอบปฏิทินการด าเนินงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  
๒. ประสานกับคณะแพทยศาสตร์เพ่ือก าหนดและวางแผนเกี่ยวกับการตรวจร่างกายบุคคล

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
๒. ก าหนดปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในแต่ละรอบ 
๓. ก าหนดรหัสสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดรับ โดยไม่ให้ซ้ ากันในแต่ละโครงการ 

และการรับแต่ละรอบ 
๔. ด าเนินการจัดพิมพ์ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา แสดงได้ดังภาพ 



๖๘ 

ภาพที ่ 5  ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
(ท่ีมา : http://regservice.buu.ac.th/text/tcas2-1.pdf) 



๖๙ 

ภาพที่  5  ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา (ต่อ)   
(ท่ีมา : http://regservice.buu.ac.th/text/tcas2-1.pdf) 
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ขั้นตอนที่ 5 ส่งข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครให้กับส ำนักคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. จัดท าไฟล์ข้อมูลหลักสูตร จ านวนรับ จ านวนประกาศ และรหัสหลักสูตรที่จะเปิดรับลงใน excel แสดงข้อมูลได้ดังภาพ 

ภาพที่  6  ไฟล์ข้อมูลหลักสูตร จ านวนรับ จ านวนประกาศ และรหัสหลักสูตรที่จะเปิดรับ 



๗๑

๒. จัดส่งไฟล์ข้อมูลหลักสูตรฯ และประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าเข้าระบบฐานข้อมูล ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ด าเนินการท าโปรแกรมรับสมัครออนไลน์

ขั้นตอนที่ 6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา มีรายละเอียดของงาน คือ
๑.ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง และส่งรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือก 

เพ่ือให้แสดงบนจอมอนิเตอร์หน้ามหาวิทยาลัย 
๒. น าระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา อัพโหลดบนเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา  
๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยบูรพา แฟนเพจงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และการตอบค าถามเกี่ยวกับการ
สมัครเข้าศึกษาต่อทางแฟนเพจฯ แสดงได้ดังภาพ 

๔. ท าหนังสือภายนอกไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อแจ้งก าหนดการรับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

๕. แจ้งไปยังคณะเกี่ยวกับก าหนดการและรายละเอียดการรับสมัครในโครงการต่าง ๆ 

ภาพที ่ 7  การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ในเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา 
(ท่ีมา : http://regservice.buu.ac.th) 

 เข้าสู่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา 
เลือกเมนู “ประกาศรับสมัคร” 



๗๒

ภาพที ่ 7  การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ในเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://regservice.buu.ac.th) 

 เลือกรอบทีข่องการรับสมัคร 



๗๓

ภาพที ่ 7  การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ในเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://regservice.buu.ac.th) 

ภาพที ่ 7  สามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ 
1) เข้าสู่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา URL: http://regservice.buu.ac.th

เลือกเมนู “ประกาศรับสมัคร” 
๒)  เลือกรอบของการรับสมัคร ซึ่งในระบบ TCAS จะมีการรับสมัคร 

จ านวน 5 รอบ 
๓)  เมื่อคลิกเข้าในระบบแล้ว จะแสดงหน้าจอของระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา สามารถ

ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารระเบียบการรับสมัครฯ ได้ 

ดาวน์โหลดระเบียบการ 
รับสมัคร 



๗๔

ขั้นตอนที่ 7 ประสานงานกับส านักคอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าโปรแกรมการรับสมัครออนไลน์ 
มีรายละเอียดของงาน คือ

๑. ประชุมเตรียมความพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือวางแผน
จัดท าโปรแกรมรับสมัครออนไลน์ 

๒. ท าหนังสือภายนอกถึงธนาคารกรุงไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทย เพ่ือรับช าระเงินค่าสมัคร
คัดเลือก ฉบับละ ๕00 บาท แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 8  หนังสือภายนอกถึงธนาคารกรุงไทย เพื่อรับช าระเงินค่าสมัครคัดเลือก 



๗๕

ภาพที่  9  หนังสือภายนอกถึงบริษัทไปรษณีย์ไทย เพ่ือรับช าระเงินค่าสมัครคัดเลือก 



๗๖

ขั้นตอนที่ 8 ทดสอบโปรแกรมรับสมัคร มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. ทดสอบโปรแกรมรับสมัครออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับ 

การสมัคร 
๒. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จหลังจากทดสอบโปรแกรมรับสมัครเสร็จ และตรวจสอบ 

ความถูกต้อง และข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในใบสมัคร/ใบเสร็จ 
๓. ท าบันทึกถึงกองคลังและทรัพย์สินให้ด าเนินการดึงข้อมูลรายชื่อผู้สมัครที่ช าระเงินค่า

สมัครผ่านธนาคารกรุงไทยและส่งให้งานรับเข้าศึกษา และจัดส่งทางอีเมล์ โดยให้ส่งข้อมูลรายชื่อ 
ผู้ช าระเงินเป็นรายวัน 

ขั้นตอนที่ 9 เปิดระบบสมัครออนไลน์ มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. ฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ท าการเปิดระบบรับสมัครออนไลน์ตามก าหนดการ 
๒. งานรับเข้าศึกษาน าลิงค์ระบบการสมัครออนไลน์ แจ้งในเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา  

และแฟนเพจงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าถึงเว็บไซต์รับสมัคร 
แสดงได้ดังภาพ 

๓. ให้ค าแนะน าปรึกษา แก่ผู้สมัครที่สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก 

ภาพที ่ 10  การเข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ (ที่มา : http://regservice.buu.ac.th) 

 เข้าสู่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา 
เลือกเมนู “สมัครออนไลน์” 
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ภาพที่  10  การเข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ (ต่อ) (ที่มา : http://e-admission.buu.ac.th) 
 เลือกประเภทโครงการที่ต้องการ

สมัครเข้าศึกษา 



7๘ 

ภาพที่  10  การเข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ (ต่อ) (ที่มา : http://e-admission.buu.ac.th) 

จากภาพที่ 10 สามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ 
๑)  เข้าสู่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา URL: http://regservice.buu.ac.th เลือกเมนู “สมัครออนไลน์” 
2) ระบบจะน าไปสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เลือกประเภทโครงการที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
๓)  ระบบจะให้ผู้สมัครอ่านเงื่อนไขการสมัครและข้อตกลง จากนั้นให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง 
4) จากนั้นคลิก  “ยืนยันการยอมรับเงื่อนไขการรับสมัคร”

 คลิกยอมรับเงื่อนไขการสมัคร 



7๙ 

ภาพที่  11  การกรอกข้อมูลการสมัคร ในระบบรับสมัครออนไลน์ (ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th 

1
.

2
.

3

.

4
.

5
.

6
.

7 

8 9 



๘๐

จากภาพที่  11  สามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ 
๑)   กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยเลือก 

2) กรอกเลขประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ส าหรับผู้สมัครต่างชาติ)
3) กรอกวัน เดือน ปีเกิด
4) ระบบจะแสดงอายุของผู้สมัครหลังจากกรอกวัน เดือน ปีเกิด
5) กรอกค าน าหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุลผู้สมัคร
6) กรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์
7) เลือกข้อมูลการศึกษา

8) เลือกจังหวัดของโรงเรียนที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษา
9) เลือกชื่อโรงเรียนที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษา
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ภาพที่  11  การกรอกข้อมูลการสมัคร ในระบบรับสมัครออนไลน์ (ต่อ) (ที่มา : http://e-admission.buu.ac.th) 

จากภาพด้านบน สามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ 
๑0)  เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา 
๑1)  เลือกหัวข้อ การรับทราบข่าวการรับสมัครจากช่องทางต่าง ๆ 
๑2)  จากนั้นคลิก “ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร” 

 เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 

เลือกแหล่งการรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

 คลิกตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 
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ภาพที่  11  การกรอกข้อมูลการสมัคร ในระบบรับสมัครออนไลน์ (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

จากภาพด้านบน สามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ 

๑3)  คลิก 
ระบบจะแสดงใบสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือน าไปช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยและที่ท าการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 คลิกพิมพ์ใบสมัครและ
แบบฟอร์มการช าระเงิน 
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ภาพที ่ 12  ใบสมัครส าหรับช าระเงินค่าสมัครคัดเลือก (ที่มา : http://e-admission.buu.ac.th) 
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ขั้นตอนที่ 10 รับข้อมูลผู้ช ำระเงินค่ำสมัครรำยวันจำกกองคลังและทรัพย์สิน 
มีรายละเอียดของงาน คือ

๑. รับไฟล์ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย จากกองคลังและ
ทรัพย์สิน แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 13  ไฟล์ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย 

๒. ด าเนินการส่งไฟล์ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยให้ฝ่าย
โปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับสถานะข้อมูลการช าระเงินค่าสมัคร โดยให้ผู้สมัครที่ช าระเงิน
ค่าสมัคร เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ที่ท าการสมัครออนไลน์หลังจากช าระเงินไปแล้ว ๓ วันท าการ 
แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 14  การตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัคร (ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 

คลิกพิมพ์ใบสมัครซ้ า/ตรวจสอบ
สถานะการสมัคร 
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ภาพที ่ 14  การตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัคร (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th)  

 เลือกประเภทโครงการที่ได้สมัครไว้ 

 กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
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ภาพที ่14 การตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัคร (ต่อ) (ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

จากภาพที ่ 14  สามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครได้ดังนี้ 
๑)  เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร URL: http://e-admission.buu.ac.th 

เลือกเมนู “พิมพ์ใบสมัครซ้ า/ตรวจสอบสถานะการสมัคร” 
๒)  เลือกประเภทโครงการที่ได้สมัครไว้ 
๓)  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๔)  กรณีท่ีช าระเงินค่าสมัครมาแล้ว ๓ วันท าการ ระบบจะแสดงผลว่า “ช าระเงินแล้ว” 
๕)  กรณีท่ียังไม่ได้ช าระเงินค่าสมัคร หรือช าระเงินมาแล้วไม่ถึง ๓ วันท าการ ระบบจะ

แสดงผลว่า  “ยังไม่ได้ช าระเงิน” 

 สถานะ“ช าระเงินแล้ว” 

 สถานะ“ยังไม่ช าระเงิน” 
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ขั้นตอนที่ ๑1 ประสำนกับส ำนักคอมพิวเตอร์เพื่อจัดท ำข้อมูลผู้สมัคร มีรายละเอียด 
ของงาน คือ

๑. ประสานกับฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลผู้สมัคร 
เพ่ือน าไปดึงคะแนน GAT/PAT และ O-NET ส าหรับใช้ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 

๒. ส่งไฟล์ต้นแบบให้กับฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดท าข้อมูลผู้สมัคร 
แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 15  ไฟล์ต้นแบบเพ่ือจัดท าข้อมูลผู้สมัคร เพื่อน าไปดึงคะแนน GAT/PAT และ O-NET 
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๓. รับข้อมูลผู้สมัครจากฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ และเตรียมด าเนินการดึงคะแนน 
GAT/PAT และ O-NET จากระบบ RPS ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 16  ไฟล์ข้อมูลผู้สมัคร เพ่ือน าไปดึงคะแนน GAT/PAT และ O-NET 

ขั้นตอนที่ ๑2 น ำข้อมูลผู้สมัครเข้ำระบบ RPS เพื่อดึงคะแนน GAT/PAT และ O-NET
เพื่อใช้ในกำรประมวลผลกำรคัดเลือก มีรายละเอียดของงาน คือ

๑. หลังจากได้รับข้อมูลผู้สมัครจากฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์แล้ว น ารายชื่อที่ได้มา
แปลงไฟล์ให้เป็นนามสกุล .xlxl 

๒. ท าการ log in เข้าสู่ระบบ RPS เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
๓. น าข้อมูลผู้สมัครที่แปลงไฟล์นามสกุลเรียบร้อยแล้ว อัพโหลดในระบบ RPS  
๔. ท าการ Export ข้อมูลผลคะแนน GAT/PAT และ O-NET และบันทึกไว้ 
๕. กรณีท่ีไม่สามารถดึงผลคะแนน GAT/PAT และ O-NET ของผู้สมัครบางรายได้ จะมี 

การโทรศัพท์สอบถามรายบุคคลถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดึงผลคะแนนดังกล่าวได้ ซึ่งอาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ไม่ได้เข้าสอบ ชื่อหรือนามสกุลไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

๖. หลังจากปรับแก้ไขข้อมูลผู้สมัครให้ถูกต้องแล้ว จะต้องท าการดึงผลคะแนนใหม่ทั้งหมด 
อีกครั้งหนึ่ง แสดงได้ดังภาพ 
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ภาพที ่ 17  ระบบรายงานผลการสอบ GAT/PAT และ O-NET   
(ท่ีมา : http://escorereport.niets.or.th) 
 

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ  
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ภาพที ่ 17  ระบบรายงานผลการสอบ GAT/PAT และ O-NET  (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://escorereport.niets.or.th) 

๒ 

 เลือกเมนู “ค้นหาผลคะแนน 
การสอบ”

 น าเข้าไฟล์ข้อมูลผู้สมัคร และ
คลิก”ค้นหาผลคะแนน” 
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ภาพที ่ 17  ระบบรายงานผลการสอบ GAT/PAT และ O-NET  (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://escorereport.niets.or.th) 
 
 
 
 
 

ระบบท าการประมวลผล และแสดงผล
คะแนนผู้สมัคร 
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ภาพที ่ 17  ระบบรายงานผลการสอบ GAT/PAT และ O-NET  (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://escorereport.niets.or.th) 

จากภาพด้านบน เป็นขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยต้องการไฟล์ข้อมูลออกมาใช้ในรูปแบบ Excel 
จึงต้องท าการประมวลผลข้อมูลคะแนนดิบของผู้สมัครทั้งหมด เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา
การคัดเลือกเข้าศึกษา จากระบบที่แสดง ให้คลิก “ประมวลผล”  

 คลิก “ประมวลผล” 
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ภาพที ่ 17  ระบบรายงานผลการสอบ GAT/PAT และ O-NET  (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://escorereport.niets.or.th) 
 
 

จากภาพด้านบน ให้คลิก “ใช่, ฉันต้องการประมวลผล” เพ่ือประมวลผลไฟล์ผลคะแนน 
ของผู้สมัคร ให้ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel 
 
 
 
 
 
 

 คลิก “ใช่ ฉันต้องการประมวลผล”  
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ภาพที ่ 17  ระบบรายงานผลการสอบ GAT/PAT และ O-NET  (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://escorereport.niets.or.th) 

จากภาพด้านบน ให้คลิกแสดงให้เห็นว่าระบบได้ท าการประมวลผลไฟล์ข้อมูลผู้สมัคร
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิก “ตกลง” เพ่ือเข้าสู่การเลือกประเภทรายงานผลคะแนน 

 ระบบประมวลผลเรียบร้อย 
จากนั้นคลิก “ตกลง” 
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ภาพที ่ 17  ระบบรายงานผลการสอบ GAT/PAT และ O-NET  (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://escorereport.niets.or.th) 

 เลือกประเภทรายงาน 
ที่ต้องการ

ไฟล์ข้อมูลผลคะแนนดิบที่ได้จาก
ระบบ เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษา 
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จากภาพที่  17  สามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
๑)  เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรายงานผลการสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 

TCAS  (ระบบ RPS) ท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยการกรอก User name และ Password  
๒)  ไปที่เมนู “ค้นหาผลคะแนนการสอบ” และเลือกประเภทผลคะแนนที่จะน าไปใช้ 
๓)  น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากส านักคอมพิวเตอร์ น าเข้าไฟล์ข้อมูล  
๔)  คลิก “ค้นหาผลคะแนน” 
๕)  หลังจากกดค้นหาผลคะแนนแล้ว ระบบจะท าการประมวลผลจากไฟล์ที่น าเข้า  

และแสดงผล 
๖)  ให้คลิก “ประมวลผล” เพ่ือให้ระบบประมวลผลข้อมูลผลคะแนนออกมาในรูป Excel 
๗)  คลิก  

๘)  จากนั้นให้คลิก “ตกลง” 
๙)  ระบบจะน าไปสู่หน้าแสดงรายงานผลการสอบ โดยให้เลือกประเภทรายงาน 

ส าหรับการน าผลคะแนนไปใช้ มหาวิทยาลัยจะเลือกใช้คะแนนดิบ ให้เลือกประเภท  
“คะแนนรายบุคคล (ดิบ)” 

๑0)  เมื่อเลือก “คะแนนรายบุคคล (ดิบ)” แล้ว ระบบจะ Export ไฟล์ข้อมูลผลคะแนนมาให้ 
ซึ่งในไฟล์นั้น จะมีข้อมูลทั้งสอง Sheet คือ พบคะแนน และไม่พบคะแนน 

ขั้นตอนที่ ๑3 ส่งคะแนน GAT/PAT และ O-NET ให้ส ำนักคอมพิวเตอร์ประมวลผล
กำรคัดเลือก มีรายละเอียดของงาน คือ

๑. ส่งข้อมูลผลคะแนน GAT/PAT และ O-NET ให้ฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือประมวลผลการคัดเลือก  

ขั้นตอนที่ ๑4 กำรตัดสินผลกำรคัดเลือก มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. ท าบันทึกถึงคณะ/วิทยาลัยให้แจ้งจ านวนประกาศมายังงานรับเข้าศึกษา โดยจะตัดสินผล

ตามจ านวนที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด 
๒. ประสานกับฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ ให้ท าการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามจ านวนที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด

ขั้นตอนที่ ๑5 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มีรายละเอียด 
ของงาน คือ

๑. จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย แสดงได้ดังภาพ 
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ภาพที ่ 18  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
(ท่ีมา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)  

๒. เสนอผู้บริหารลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
๓. ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านเว็บไซต์แบบรายบุคคล 
๔. จัดท าก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพ่ือแสดงให้ผู้สมัครตรวจสอบ 

ผ่านเว็บไซต์ แสดงได้ดังภาพ 
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ภาพที ่ 19  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
(ท่ีมา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 
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๕. ส่งก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ 
๖. ทดสอบระบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านเว็บไซต์ 
๗. ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านเว็บไซต์ 

แสดงได้ดังภาพ 
๘. เข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัคร โดยเลือกเมนูส าหรับพิมพ์เอกสาร 

ส าหรับการตรวจร่างกายให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และไฟล์ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพ่ือส่งให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา แสดงได้ดังภาพ 

๙. ถ่ายเอกสารรายชื่อผู้ตรวจร่างกายส่งให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาพที ่ 20  การตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร 
จากนั้นเลือกเมนู “ประกาศผล/
แผนผังที่นั่งสอบ” 

 เลือกประเภทโครงการที่สมัคร 
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(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

ภาพที ่ 20  การตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
 กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
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จากภาพที่  20  สามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกายได้ดังนี้ 

๑)  เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร URL: http://e-admission.buu.ac.th 
เลือกเมนู “ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ” 

๒)  เลือกประเภทโครงการที่ได้สมัครไว้ 
๓)  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบจะแสดงผล 

“มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย” และมีก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
ให้ดาวน์โหลด 

๔)  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบจะแสดงผล 
“ท่านไม่ผ่านการคัดเลือก” 

การพิมพ์เอกสารส าหรับตรวจร่างกายให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถ
ด าเนินการได้โดยพิมพ์จากระบบ http://admin-eadmission.buu.ac.th แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 21  ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการตรวจร่างกายให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 ล็อกอินเข้าระบบ 
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ภาพที ่ 21  ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการตรวจร่างกายให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 เลือกเมนู “พิมพ์เอกสาร
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์” 

 เลือกประเภทโครงการ 
ที่ต้องการพิมพ์เอกสาร 

 เลือกพิมพ์เอกสารใบลงลายมือชื่อ 
และข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจร่างกาย 
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ภาพที ่ 21  ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการตรวจร่างกายให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 คลิก “ส่งออกเป็น PDF” 



104

จากภาพที ่ 21  สามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
๑)  เข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัคร  

URL: http://admin-eadmission.buu.ac.th ใส่ User name และ Password 
เพ่ือท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

๒)  เลือกเมนู “พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์” 
๓)  เลือกประเภทโครงการที่จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
๔)  เลือกเมนู “ใบลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย” เพ่ือ Export รายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
๕)  เลือกเมนู “ส่งออกข้อมูลให้ศูนย์แพทย์ (Excel)” เพ่ือ Export ไฟล์ Excel รายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และส่งไฟล์ข้อมูลให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
๖)  เลือกเมนู “ส่งออกเป็น PDF” 
๗)  ระบบจะ Export รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อน าไปถ่ายเอกสาร

และส่งใหโ้รงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  

ขั้นตอนที่ ๑6 กำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. ท าบันทึกข้อความขอรายชื่อกรรมการปล่อยตัว กรรมการสัมภาษณ์ คนงานตึก และ

สถานที่สอบสัมภาษณ์จากคณะ/วิทยาลัย 
๒. แต่งตั้งค าสั่งกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และเสนอผู้บริหารลงนามในค าสั่งฯ 

แสดงได้ดังภาพ 



105

ภาพที ่ 22  ค าสั่งสอบสัมภาษณ์  (ท่ีมา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 
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ภาพที ่ 22  ค าสั่งสอบสัมภาษณ์ (ต่อ)  (ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 
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๓. เข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัคร โดยเลือกเมนูส าหรับพิมพ์เอกสารรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือส่งให้คณะ/วิทยาลัย แสดงได้ดังภาพ 

๔. จัดส่งส าเนาค าสั่งฯ ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมแฟ้มเอกสารสัมภาษณ์ให้เจ้าหน้าที่
ประจ าคณะ/วิทยาลัย 

๕.  ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวันและเวลาที่ก าหนด 
๖. หลังจากสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแล้ว รอรับแฟ้มเอกสารสัมภาษณ์คืนจากคณะ/

วิทยาลัย 
๗. ติดตามผลการตรวจร่างกายจากคณะแพทยศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

การพิมพ์เอกสารส าหรับสอบสัมภาณ์ เพ่ือส่งให้คณะ/วิทยาลัยใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
สามารถด าเนินการได้โดยพิมพ์จากระบบ http://admin-eadmission.buu.ac.th แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 23  ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารสอบสัมภาษณ์ เพ่ือส่งให้คณะ/วิทยาลัย 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 ล็อกอินเข้าระบบ 

 

 เลือกเมนู “พิมพ์เอกสาร
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์” 

เลือกประเภทโครงการ 
ที่ต้องการพิมพ์เอกสาร 
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ภาพที ่ 23  ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารสอบสัมภาษณ์ เพ่ือส่งให้คณะ/วิทยาลัย (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 

 เลือกพิมพ์เอกสารใบลงลายมือชื่อ 
และเอกสารสอบสัมภาษณ์ 

คลิก “ส่งออกเป็น PDF” 
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ภาพที ่ 23  ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารสอบสัมภาษณ์ เพ่ือส่งให้คณะ/วิทยาลัย (ต่อ) 
(ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

จากภาพที ่ 23  สามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
๑)  เข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัคร  

URL: http://admin-eadmission.buu.ac.th ใส่ User name และ Password 
เพ่ือท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

๒)  เลือกเมนู “พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์” 
๓)  เลือกประเภทโครงการที่จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
๔)  เลือกเมนู “ใบลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์” เพ่ือ Export เอกสารรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้กรรมการปล่อยตัวสัมภาษณ์รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 
๕)  เลือกเมนู “เอกสารการสอบสัมภาษณ์” เพ่ือ Export เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

สอบสัมภาษณ์ให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
๖)  เลือกเมนู “ส่งออกเป็น PDF” 
๗)  ระบบจะ Export รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพ่ือจัดส่งให้คณะ/วิทยาลัย 

ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  

 คลิก “ส่งออกเป็น PDF” 
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ขั้นตอนที่ ๑7 บันทึกผลกำรสอบสัมภำษณ์ในระบบ มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มาสัมภาษณ์ ผู้ไม่มาสัมภาษณ์ จากแฟ้มเอกสารสัมภาษณ์ เพ่ือบันทึก

ข้อมูลในระบบส าหรับเจ้าหน้าที่การรับสมัคร 
๒. เข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัคร โดยเลือกเมนูบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
๓. บันทึกผลสอบสัมภาษณ์ คือ รับ ไม่รับ แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 24 ขั้นตอนการบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์  (ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 ล็อกอินเข้าระบบ 

 

เลือกเมนู “บันทึกผลสัมภาษณ์” และ
เลือกประเภทโครงการที่บันทึกผลฯ 
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ภาพที ่ 24 ขั้นตอนการบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ (ต่อ)  (ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 เลือกสาขาวิชาที่จะบันทึก 

 บันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 
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จากภาพที่ 24 สามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
๑)  เข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัคร  

URL: http://admin-eadmission.buu.ac.th ใส่ User name และ Password 
เพ่ือท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

๒)  เลือกเมนู “บันทึกผลการสอบสัมภาษณ์” 
๓)  เลือกประเภทโครงการที่จะบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 
๔)  เลือกสาขาวิชาที่จะบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 
๕)  ท าเครื่องหมาย  กรณี “รับ” และ “ไม่รับ” โดยให้บันทึกเหตุผลที่ไม่รับในช่อง 

หมายเหตุ 
๖)  ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “บันทึกผลการสัมภาษณ์” 

ขั้นตอนที่ ๑8 ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มีสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House มีรายละเอียดของงาน คือ

๑. จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House แสดงได้ดังภาพที่ 25 

๒. เสนอผู้บริหารลงนามประกาศฯ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

สัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านเว็บไซต์แบบรายบุคคล 
๔. จัดท าขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ Clearing House เพ่ือแสดงให้ผู้สมัครตรวจสอบ 

ผ่านเว็บไซต์ 
๕. ส่งขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ให้ฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ 
๖. ทดสอบระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านเว็บไซต์ 
๗. ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 

Clearing House ผ่านเว็บไซต์ แสดงได้ดังภาพที่ 26 



113

ภาพที่  25  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  
  Clearing House  (ท่ีมา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

Clearing House 
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การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งผู้สมัคร
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  
Clearing House  แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที่  26  การตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  
  Clearing House  (ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร 
จากนั้นเลือกเมนู “ประกาศผล/
แผนผังที่นั่งสอบ” 

 เลือกประเภทโครงการที่สมัคร 
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ภาพที่  26  การตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์  
  Clearing House (ต่อ)  (ท่ีมา : http://e-admission.buu.ac.th) 

จากภาพที่  26 สามารถอธิบายขั้นตอนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกายมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ได้ดังนี้ 

๑)  เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร URL: http://e-admission.buu.ac.th 
เลือกเมนู “ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ” 

๒)  เลือกประเภทโครงการที่ได้สมัครไว้ 

3  
 

กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
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๓)  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระบบจะแสดงผล 
“มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House” และมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
ให้ดาวน์โหลด 

๔)  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระบบจะแสดงผล 
“ท่านไม่ผ่านการคัดเลือก” 

ขั้นตอนที่ ๑9 ส่งรำยชื่อผู้สมัครและผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ให้ ทปอ. เพื่อให้นักเรียน 
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House มีรายละเอียดของงาน คือ

๑. ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ ให้ดึงข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร และผู้ผ่าน 
การสอบสัมภาษณ์ 

๒. ด าเนินการน าไฟล์ข้อมูลรายชื่อเข้าระบบ mytcas ผ่านเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที่  27  ระบบ mytcas ส าหรับน าเข้าข้อมูลรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกส่ง ทปอ. 
(ท่ีมา : www.student.mytcas.com) 

 ล็อกอินเข้าระบบ 
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ภาพที่  27  ระบบ mytcas ส าหรับน าเข้าข้อมูลรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกส่ง ทปอ. (ต่อ) 
(ท่ีมา : www.student.mytcas.com) 

จากภาพ  27  สามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
๑)  เข้าสู่เว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  

URL: http://student.mytcas.com ใส่ User name และ Password เพ่ือท าการล็อกอิน 
เข้าสู่ระบบ 

๒)  เลือกเมนู “น าเข้าข้อมูล” 
๓)  เลือกเมนู “น าเข้าผู้สมัคร” เพ่ือน าเข้าไฟล์ข้อมูลผู้สมัครในระบบ 
๔)  เลือกเมนู “น าเข้าผู้ผ่านการคัดเลือก” เพ่ือน าเข้าไฟล์ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ 

 คลิกเมนู “น าเข้าข้อมูล” 

 คลิกเมนู “น าเข้าผู้สมัคร และ
น าเข้าผู้ผ่านการคัดเลือก” 
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ขั้นตอนที่ 20 รับรำยช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House จำก ทปอ. มีรายละเอียด 
ของงาน คือ

๑. เข้าระบบ mytcas เพ่ือรับรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แสดงได้ดังภาพ 
๒. ส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ให้กับฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อไป 

ภาพที ่ 28  ระบบ mytcas ส าหรับรับรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
(ท่ีมา : www.student.mytcas.com) 

ขั้นตอนที่ ๒1 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา แสดงได้ดังภาพที่ 29 
๒. เสนอผู้บริหารลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 
๓. ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 

เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์แบบรายบุคคล 
๔. ประสานงานกับงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต ขอรายละเอียดขั้นตอน 

การรายงานตัวเข้าศึกษา เพื่อแสดงให้ผู้สมัครตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ แสดงได้ดังภาพที่ 30 

 ล็อกอินเข้าระบบ 
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ภาพที่  29  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 
(ท่ีมา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 
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ภาพที่  30  ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษา  (ท่ีมา : http://smartreg.buu.ac.th) 
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๕. ส่งรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาให้ฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ 
๖. ทดสอบระบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
๗. ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 31  การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (ที่มา : http://e-admission.buu.ac.th) 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร 
จากนั้นเลือกเมนู “ประกาศผล/
แผนผังที่นั่งสอบ” 

 เลือกประเภทโครงการที่สมัคร 
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ภาพที่  31  การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ต่อ)  (ที่มา : http://e-admission.buu.ac.th) 

จากภาพที่  31  สามารถอธิบายขั้นตอนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ดังนี้ 
๑)  เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัคร URL: http://e-admission.buu.ac.th 

เลือกเมนู “ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ” 
๒)  เลือกประเภทโครงการที่ได้สมัครไว้ 
๓)  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบจะแสดงผล 

“มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา” และมีขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาให้ดาวน์โหลด 
๔)  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบจะแสดงผล 

“ท่านไม่ผ่านการคัดเลือก” 

๓ 
 

 

กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน

กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
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ขั้นตอนที่ ๒2 ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเข้ำศึกษำให้งำนพัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศนิสิต มีรายละเอียดของงาน คือ

๑. ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาให้งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต 
เพ่ือท าการออกรหัสนิสิต 

ขั้นตอนที่ ๒3 กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ มีรายละเอียดของงาน คือ
๑. ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาให้งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต 

เพ่ือท าการออกรหัสนิสิต แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 32  ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา  (ที่มา : http://e-admission.buu.ac.th) 
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๒. เปิดระบบรายงานตัวออนไลน์ตามวันและเวลาที่ก าหนด แสดงได้ดังภาพ 

ภาพที ่ 33  ระบบรายงานตัวเข้าศึกษาออนไลน์  (ที่มา : http://smartreg.buu.ac.th) 

๘.  แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนรับเข้ำศึกษำ 
งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีภารกิจหลักในการการรับนิสิต 

เข้าศึกษา ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกในการรับนิสิตโดยใช้
กระบวนการ PDCA เป็นพ้ืนฐานกล่าวคือ 

๑.  การวางแผนการรับนิสิต โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับนิสิตจากปีการศึกษาก่อนนั้น 
เช่น แผนการรับนิสิต ผลการศึกษาของนิสิต จ านวนผู้สมัคร เป็นต้น เพ่ือวางแผนก าหนดจ านวนรับ
นิสิตของหลักสูตรฯ เกณฑ์การรับนิสิต กระบวนการรับนิสิต 

๒.  การด าเนินการรับนิสิต ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมที่ได้ก าหนด 
๓.  การประเมินกระบวนการรับนิสิต โดยการส ารวจจากสถิติจ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้รายงานตัว

เข้าศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากการจัดการศึกษามาร่วมท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนในการด าเนินการ เพ่ือก าหนดเกณฑ์ในปีต่อ ๆ ไป  

๔.  การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต โดยการน ามาตรการที่ได้จากข้อที่ ๓ ลงสู่ปฏิบัติ 
ในปีการศึกษาต่อไป 
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๙.  มาตรฐานคุณภาพงาน 
งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ด าเนินการกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ 
ครบถ้วน มีความถูกต้อง  อีกทั้งสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวกับการสมัคร
คัดเลือกได้ การรับส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นไปตามก าหนดการที่ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด โดยมีมาตรฐานคุณภาพงานดังนี้ 

ตารางที่  4  มาตรฐานคุณภาพงานแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน มำตรฐำนคุณภำพงำน 
๑. ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษาร่วมกับท่ีประชุมอธิการบดี 
(ทปอ) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับ สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเรียบร้อยและชื่อหลักสูตรมีความ
ถูกต้อง 

๒. แจ้งการรับสมัคร TCAS ให้คณะกรรมการ
บริหารวิชาการรับทราบ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา รับทราบข้อมูล
การรับสมัครระบบ TCAS 

3. ด าเนินการขอข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับจาก
คณะ/วิทยาลัย 

ข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับ สภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติเรียบร้อย  

4. จัดท าระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา - ข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดรับ สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเรียบร้อย 
- รหัสหลักสูตรที่เปิดรับมีความถูกต้อง ไม่ซ้ า
กันในแต่ละโครงการและการรับแต่ละรอบ 
- ระเบยีบการรับสมัครคัดเลือกท่ีจัดพิมพ์ มี
ความถูกต้อง มีความเข้าใจง่าย 

5. ส่งข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครให้กับส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส่งข้อมูลหลักสูตรได้ตรงตามแผนด าเนินการ
ที่ก าหนดไว้ 

6. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา - ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา 
เข้าถึงผู้ที่สนใจ 
- นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ได้รับทราบ
ก าหนดการรับสมัครเข้าศึกษา 



126

ขั้นตอน มำตรฐำนคุณภำพงำน 
7. ประสานงานกับส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดท า
โปรแกรมการรับสมัครออนไลน์ 

- ข้อมูลการสมัครมีความถูกต้อง และ
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ระบบรับสมัครได้
ตลอดเวลา 
- ธนาคารกรุงไทยและบริษัทไปรษณีย์ไทย 
ด าเนินการรับช าระเงินค่าสมัครภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถูกต้อง 

8. ทดสอบโปรแกรมรับสมัคร - โปรแกรมรับสมัคร มีประสิทธิภาพและมี
ความถูกต้อง 
- กองคลังและทรัพย์สิน ด าเนินการส่งข้อมูล
รายชื่อผู้สมัครที่ช าระเงินมายังงานรับเข้า
ศึกษา โดยข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

9. เปิดระบบสมัครออนไลน์ - ข้อมูลการสมัครมีความถูกต้อง และ
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ระบบรับสมัครได้
ตลอดเวลา 
- สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไข
ปัญหา ที่เก่ียวกับการสมัครคัดเลือกได้ 

10. รับข้อมูลผู้ช าระเงินค่าสมัครรายวันจากกอง
คลังและทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายชื่อผู้ช าระเงินค่าสมัครได้รับตาม
ก าหนด  
- ข้อมูลการช าระเงินมีการปรับสถานะทุกวัน 

๑1. ประสานกับส านักคอมพิวเตอร์เพื่อจัดท า
ข้อมูลผู้สมัคร 

ได้รับข้อมูลผู้สมัครตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๑2. น าข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ RPS เพ่ือดึง
คะแนน GAT/PAT และ O-NET เพ่ือใช้ในการ
ประมวลผลการคัดเลือก 

- สามารถดึงผลคะแนน GAT/PAT และ O-
NET ได้ครบทุกคน 
- คะแนนที่ได้จากระบบ RPS มีความถูกต้อง 
และเป็นผลคะแนนชุดเดียวกันกับที่ประกาศ
ให้นักเรียนทราบ 

๑3. ส่งคะแนน GAT/PAT และ O-NET ให้ส านัก
คอมพิวเตอร์ประมวลผลการคัดเลือก 

- ส่งผลคะแนนได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๑4. การตัดสินผล 
การคัดเลือก 

- คณะ/วิทยาลัย ได้จ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือกตามแผน 
- คณะ/วิทยาลัย ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอน มำตรฐำนคุณภำพงำน 
๑5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย 

- การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกายมีความถูกต้อง ข้อมูล
ครบถ้วน 
- การเสนอผู้บริหารลงนามในประกาศฯ 
เป็นไปตามก าหนดการ 
- คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรายชื่อตรวจ
ร่างกายครบถ้วนทุกโครงการ 

๑6. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย - คณะ/วิทยาลัยได้รับแฟ้มเอกสารสัมภาษณ์
และส าเนาค าสั่งก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่าง
น้อย ๑-๒ วัน 
- การด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑7. บันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ในระบบ - การบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์มีความ
ถูกต้อง 

๑8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

- การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มีสิทธิ์ยืนยัน
สิทธิ์ Clearing House มีความถูกต้อง 
ข้อมูลครบถ้วน 
- การเสนอผู้บริหารลงนามในประกาศฯ 
เป็นไปตามก าหนดการ 

๑9. ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ให้ ทปอ. เพ่ือให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ Clearing 
House 

- ข้อมูลรายชื่อที่น าเข้าระบบฯ 
มีความถูกต้อง  

20. รับรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House จาก
ทปอ. 

- สามารถดึงข้อมูลรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House ได้ครบถ้วนและมีความ
ถูกต้อง 
- ส่งรายชื่อฯ ให้ฝ่ายโปรแกรม ส านัก
คอมพิวเตอร์ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๒1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา - การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษา 
มีความถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน 
- การเสนอผู้บริหารลงนามในประกาศฯ 
เป็นไปตามก าหนดการ 
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ขั้นตอน มำตรฐำนคุณภำพงำน 
๒2. ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาให้งาน
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต 

สามารถจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาได้ทันตามก าหนดการ 

๒3. รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา - ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา สามารถ
รายงานตัวออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
- เปิดระบบรายงานตัวออนไลน์ได้ตาม
ก าหนดการ 

10. ระบบติดตำมประเมนิผล
เพ่ือให้กระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  

ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา สัมฤทธิ์ผลและ 
มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการควรสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ของกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งส่งสรุปปัญหาและความเสี่ยง 
ในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารรายงานเสนอผู้อ านวยการกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษารับทราบทุกครั้ง  
โดยผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางในการปฏิบัติงานตามระยะเวลาและคุณภาพงานที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพงาน  
เพ่ือพิจารณาประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด/เกณฑ์ 
การประเมิน ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

11. เอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ 

เอกสำรหมำยเลข รำยกำรเอกสำร  (ภำคผนวก ก) 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 

1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

3 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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เอกสำรหมำยเลข รำยกำรเอกสำร  (ภำคผนวก ก) 
ประกำศที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย 

6 
ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 พ.ศ. ๒561        

7 
ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อก าหนดของการบริหาร
จัดการในระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2562 พ.ศ. ๒561 

8 ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดการคัดเลือกกลาง 
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
พ.ศ. ๒561 

9 ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการสิทธิ์ 
ในระบบ TCAS พ.ศ. ๒561 

10 5) ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2562 
พ.ศ. ๒561 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 

11 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ 
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม       

12 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

13 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

14 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖0 

ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ 

15 
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ 

16 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕๕7 

17 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕9 

http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
http://cid.buu.ac.th/declare/b-bachelor59.pdf
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โดยประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ 
http://mytcas.com เมนู รวมประกาศ  และประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ 
การรับบุคคลเข้าศึกษา สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
http://reg.buu.ac.th เมนู ระเบียบข้อบังคับ และเว็บไซต์กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน http://cid.buu.ac.th  

12. แบบฟอร์มที่ใช้

เอกสำรหมำยเลข แบบฟอร์ม  (ภำคผนวก ข) 
1 แบบฟอร์มขอหลักสูตรและจ านวนรับสมัคร 
2 แบบฟอร์มขอรายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
3 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
4 แบบฟอร์มเอกสารส าหรับกรรมการปล่อยตัว 
5 แบบฟอร์มเอกสารส าหรับกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

โดยแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1-2 เจ้าหน้าที่งานรับเข้าศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการจัดส่งให้
คณะ/วิทยาลัย 

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3 สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา 
http://regservice.buu.ac.th เมนู  “แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร” 

ส่วนแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 4-5 เจ้าหน้าที่งานรับเข้าศึกษาจะเป็นผู้เข้าสู่ระบบและ
พิมพ์ออกจากระบบส่งให้คณะ/วิทยาลัย 

13. ปัญหำและควำมเสีย่งส ำคัญที่พบในกำรปฏบิัติงำนและแนวทำงแก้ไขปัญหำ
งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สามารถระบุปัญหาและความเสี่ยง

ส าคัญรวมทั้งแนวทางแก้ไข ที่พบในการปฏิบัติงานในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ปัญหำและควำมเสี่ยงส ำคัญ แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
๑ ได้รับหนังสือเชิญประชุมเก่ียวกับการ

เตรียมความพร้อมการรับสมัครล่าช้า 
โทรติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ทปอ. 
เรื่องการเชิญประชุมฯ 

2 ผู้สมัครไม่ทราบรายละเอียดสาขาท่ี
เปิดรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก
เข้าศึกษา 

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนศึกษาระเบียบการ 
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา
http://regservice.buu.ac.th 
หรอืโทรสอบถามมายังงานรับเข้าศึกษา 
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ที ่ ปัญหำและควำมเสี่ยงส ำคัญ แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
3 ผู้สมัครไม่สามารถบันทึกข้อมูลการ

สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือผู้สมัคร
ไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ 

- เจ้าหน้าที่งานรับเข้าศึกษารตรวจสอบถึง
สาเหตุ และให้ผู้สมัครท าการสมัครใหม่อีกครั้ง 
- ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่
งานรับเข้าศึกษา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าปรึกษา 

4 ไม่ได้รับข้อมูลไฟล์รายชื่อผู้ช าระเงินค่า
สมัครรายวันจากธนาคาร 

แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กองคลังและทรัพย์สิน 
ให้ตรวจสอบข้อมูลและขอรับไฟล์รายชื่อ 
ผู้ช าระเงิน 

5 ไม่สามารถดึงผลคะแนน GAT/PAT 
และ O-NET ผู้สมัครบางรายจากระบบ 
RPS ได้ 

โทรศัพท์สอบถามผู้สมัครที่ไม่สามารถดึงผล
คะแนนดังกล่าวได้ เกี่ยวกับข้อมูลเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน และชื่อ-นามสกุล  
ว่าถูกต้อง หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ท าการสอบ 

6 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ไม่พบ 

ให้ผู้สมัครตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนที่
ใช้ตรวจสอบรายชื่อว่ามีความถูกต้องหรือไม่ 
หรือให้ติดต่อสอบถามได้ที่งานรับเข้าศึกษา 

7 บางคณะ/วิทยาลัย ส่งผลการสอบ
สัมภาษณ์ไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ 

จัดท าเอกสารชี้แจงและก าหนดการการส่งผล
การสอบสัมภาษณ์ และโทรศัพท์ติดตามผลการ
สอบสัมภาษณ์ 

8 จ านวนวันรายงานตัวออนไลน์ 
มีระยะเวลาน้อย 

ประชุมกองฯ เพื่อหารือเพ่ิมวันรายงานตัว
ออนไลน์ และจัดท าประกาศให้ผู้ที่มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษารับทราบก าหนดการ 

14. ข้อเสนอแนะในกำรคัดเลือกบคุคลเข้ำศกึษำ ระดับปริญญำตรี  
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

1. ควรท าวาระการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาล่วงหน้า ก่อนการเตรียมการรับสมัคร  ส าหรับเป็นข้อมูล
ในการประชุมร่วมกับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือให้งานรับเข้าศึกษาสามารถ
ด าเนินการเตรียมกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาได้รวดเร็ว ไม่ให้เกิดความล่าช้า  

2. บันทึกปัญหาการด าเนินการรับสมัครปีการศึกษาที่ผ่านมา และประชุมร่วมกับ
ฝ่ายโปรแกรม ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน อีกทั้งเป็นการวางแผนการท างานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบและมีความเข้าใจตรงกัน 

3. ควรมีการจัดประชุม/เสวนาเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แก่เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบ เพ่ือให้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การคัดเลือก และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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เอกสาร
หมายเลข 

รายการเอกสาร URL เข้าดูและดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

1 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

2 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

3 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

4 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

5 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

6 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ สาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม        

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

8 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

9 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖0 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 

10 
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและ
กลไกในการด าเนินการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 
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เอกสาร
หมายเลข 

รายการเอกสาร URL เข้าดูและดาวน์โหลดเอกสาร 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

11 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

http://reg.buu.ac.th/document/ 
AnoEdu/ba55_2.pdf 

12 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://reg.buu.ac.th/document/ 
AnoEdu/ba55_3.pdf 
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ประวัติย่อของผู้จัดท า 

ชื่อ - สกุล นางสาวพรจันทร์  โพธินาค 
วัน  เดือน  ปีเกิด  25  ตุลาคม  2525 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 40/4  หมู่ที่ 10  ต าบลเขาแก้ว  อ าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี  22170 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
สังกัดกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.  2547  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.  2554 การศึกษามหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันเริ่มปฏิบัติงาน  3 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน 
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