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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ ให้กระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ
ข้อกาหนดของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือตามข้อกาหนดและแผนการรับเข้า
ศึกษาแต่ละหลักสูตรของคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.2 เพื่อให้มีการออกแบบสารสนเทศ รองรับกระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษา
1.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางการดาเนินงานที่ครบถ้วนตามกระบวนการและมาตรฐานที่กาหนด
2. ขอบเขต
ครอบคลุมกระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา เริ่มตั้งแต่สานักงานทะเบียนนักศึกษา รับนโยบายการรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
การศึกษาหรือตามข้อกาหนดและแผนการรับเข้าศึกษาแต่ละหลักสูตรของคณะ เพื่อนามาบริหารจัดการเริ่ม
ตั้งแต่การเตรียมงานการรับบุคคลเข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผลคัดเลือก การยืนยันสิทธิ
เข้าศึกษา จนเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3. คาจากัดความ
1. ทปอ.

หมายถึง

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

2. สทศ.

หมายถึง

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3. ก.บ.ม.

หมายถึง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. TCAS: Thai University
Central Admission System
5. กสพท.

หมายถึง

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

หมายถึง

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

6. ระบบรับบุคคลเข้าศึกษา

หมายถึง

โปรแกรมสาเร็จรูปพัฒนาโดยบริษัท Vision Net จากัด และ
ระบบการรับสมัคร TCAS
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7. โครงการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายถึง
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โครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้มีการรับนักศึกษาที่
เป็นการกลุ่มเฉพาะ เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา การให้
โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การรับผู้มีความสามารถพิเศษ การ
รับผู้มีผลการเรียนดีเด่น เป็นต้น โครงการดังกล่าวในปัจจุบัน
ประกอบด้วย
• โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
• โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส)
• โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง (เฉพาะโรงเรียน
เขต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี)
• โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
• โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
• โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการมหาดไทย)
• โครงการรั บ นั ก เรี ย น พ ลเมื อ งจิ ต อ าสาเข้ าศึ กษ าใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
• โครงการนักศึกษาพิการ
• โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัด
ชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
• โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
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4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 คู่มือ การบริหารจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (WI-ADM01)
4.2 คู่มือ การจัดการความรู้แนวทางในการปฏิบัติงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (WI-ADM-02)
4.3 คู่มือการจัดทาปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ (WI-ADM-03)
4.4 เกณฑ์การกาหนดเลขทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (WI-ADM-04)
5. แผนผัง
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6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
(WI-ADM-01 คู่มือ การบริหารจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมธ. ,
WI-ADM-02 คู่มือ การจัดการความรู้แนวทางในการปฏิบัติงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) (ข้อ 6.1-6.4)
6.1 การรับสมัคร
6.1.1 แนวทางการดาเนินการคัดเลือกฯ มีรายละเอียดดังนี้
1) กรณี ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ฝ่ า ยวิช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด ท าสอดคล้ อ งกั บ
นโยบาย/แนวทางที่ทปอ. กาหนด และให้เป็นไปตามที่ข้อกาหนดของหลักสูตร เพื่อเสนอ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ให้ความเห็นชอบ กาหนดเป็นนโยบาย
2) กรณี ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โครงการพิ เศษ (โครงการบริก ารวิช าการทางสั งคม) คณะ
ดาเนินการตามข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร
3) กรณีระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึก ษา และงาน
ทะเบี ย นนั ก ศึ กษา ท่ าพระจัน ทร์ ศู น ย์ ล าปางและศู น ย์ พั ท ยา รวบรวมหลั ก สู ต รและ
ดาเนินการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครของสานักงานทะเบียนนักศึกษา
6.1.2 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งนโยบาย แนวทางการดาเนินการรับนักศึกษาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
6.1.3 คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย กาหนดจานวนแผนการรับ และเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นไป
ตามข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีโครงการรับนักศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีการ
ดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ เพื่อกาหนดข้อมูลคุณสมบัติของ
ผู้ ส มั คร คุ ณ สมบั ติเฉพาะ วิธีก ารคัด เลื อ ก เกณฑ์ /องค์ ป ระกอบการคัดเลื อก ปฏิ ทิ น การ
คัดเลือก และจานวนแผนรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย
6.1.4 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ โครงการ
ธรรมศาสตร์ ช้างเผื อก ตามเกณฑ์ อ งค์ป ระกอบที่ กาหนด และจัด ประชุ ม คณะกรรมการ
ด าเนิ น การคั ด เลื อ ก โครงการธรรมศาสตร์ช้ างเผื อ ก เพื่ อ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร
คุณสมบัติเฉพาะ วิธีการคัดเลือก เกณฑ์/องค์ประกอบการคัดเลือก ปฏิทินการคัดเลือก และ
จานวนแผนรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย
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6.1.5 คณะ/สถาบั น /วิ ท ยาลั ย แจ้ ง ข้ อ มู ล จ านวนแผนรั บ เข้ า ศึ ก ษา คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก เกณฑ์ / องค์ ป ระกอบการคั ด เลื อ กให้ ฝ่ า ยวิ ช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ / งานรับ เข้ าและทะเบี ยนประวัติ นั ก ศึ ก ษา และงานทะเบี ย น
นักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูน ย์พัทยา รวบรวมเฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนที่ท่าพระจันทร์ ตาม Template และปฏิทินการดาเนินงานที่กาหนด
6.1.6 งานรั บ เข้าและทะเบี ย นประวัตินักศึ กษา และงานทะเบี ยนนั กศึกษา ท่ าพระจัน ทร์ ศูน ย์
ลาปางและศูนย์พัทยา รวบรวมเฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ ท่าพระจันทร์ นา
ข้อมูลที่แต่ละคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยแจ้ง มาดาเนินการจัดทาแผนจานวนการรับนักศึกษา
ของแต่ละคณะ เพื่อนาเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ให้ความเห็นชอบ
6.1.7 งานรั บ เข้าและทะเบี ย นประวัตินักศึ กษา และงานทะเบี ยนนั กศึกษา ท่ าพระจัน ทร์ ศูน ย์
ลาปางและศูนย์พัทยา รวบรวมเฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ จัดทา
ประกาศการรับสมัคร กาหนดปฏิทินการคัดเลือก วิธีการรับสมัคร และนาเสนอผู้บริหารที่มี
อานาจลงนาม
6.1.8 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ดาเนินการแนะแนวการศึกษา จัดนิเทศโครงการ
ธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประชาสัมพันธ์การรับสมั ครผ่านสื่อต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ
6.1.9 งานรั บ เข้าและทะเบี ย นประวัตินักศึ กษา และงานทะเบี ยนนั กศึกษา ท่ าพระจัน ทร์ ศูน ย์
ล าปางและศู น ย์ พั ท ยา รวบรวมเฉพาะหลั ก สู ต รที่ จั ด การเรีย นการสอนที่ ท่ า พระจั น ทร์
ดาเนินการรับสมัครตามปฏิทินการรับสมัคร
6.2 การคัดเลือก
งานรับ เข้าและทะเบี ย นประวัตินักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา ท่ าพระจันทร์ ศูน ย์
ลาปางและศูนย์พัทยา (เฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) ดาเนินการจัดผังสอบ/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จัดทาและนาเสนอคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
และการสารวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ (เฉพาะโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก)
เตรียมงานและเอกสารการจัดสอบ ดาเนินการจัดสอบคัดเลือก หรือสาหรับระดับบัณฑิตศึกษาบาง
โครงการ คณะดาเนินการตามข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร

คู่มือการปฏิบัติงาน :
Standard Operating Procedure (SOP)
เรื่อง : การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสเอกสาร : SP-ADM-01
แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้ :
หน้าที่ : 8 จาก 10

6.3 การประกาศผลคัดเลือก
6.3.1 งานรับ เข้าและทะเบีย นประวัตินักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ (เฉพาะ
หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ท่ าพระจัน ทร์) รับ รายชื่อ ผู้ ผ่ านการคัด เลื อ ก จากคณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับต้นฉบับผลสอบของคณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย จัดทาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา/รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ
เข้าศึกษา ตามช่วงเวลาที่ปฏิทินการรับเข้าศึกษากาหนด
6.3.2 การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรี) ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing House)
ของ ทปอ. โดยงานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์
ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา รับ-ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับ ทปอ. ตามช่วงเวลา
และขั้นตอนการดาเนินงานที่ ทปอ. กาหนด
6.4 การสรุปผลการดาเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
6.4.1 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปาง
และศูนย์พัทยา (เฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) รวบรวมข้อมูลผลการ
คัดเลือกบุ คคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของแต่ละคณะ/ประเภทการรับ เพื่อจัดทารายงาน
สรุปผลการคัดเลือก โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนากระบวนการคัดเลือกต่อไป
6.4.2 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษารายงานสรุปผลการคัดเลือกเพื่อเสนอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อทราบ
6.5 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
6.5.1 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา/งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและ
ศูนย์พัทยา จะต้องจัดทาปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย (WI-ADM-03 คู่มือ
การจัดทาปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่) และเสนอเข้า กบม. พิจารณา เมื่อผ่านการเห็นชอบจึง
ประกาศในเว็บไซด์สานักงานทะเบียนนักศึกษา
6.5.2 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา/งานทะเบียนนั กศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและ
ศูนย์พัทยาดึงข้อมูลผู้ยืนยัน สิทธิเข้าศึกษาจากฐานข้อมูลระบบรับเข้าศึก ษา ตามคู่มือการใช้
โปรแกรมระบบบริการการศึกษา (WI-PSG-03) เพื่อออกเลขทะเบียน ตามเกณฑ์การกาหนด
เลขทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (WI-ADM-04)

คู่มือการปฏิบัติงาน :
Standard Operating Procedure (SOP)
เรื่อง : การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสเอกสาร : SP-ADM-01
แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้ :
หน้าที่ : 9 จาก 10

6.5.3 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา/งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและ
ศูนย์พัทยา เปิดระบบให้นักศึกษาเข้าบันทึกประวัติส่วนตัว อ้างอิง คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ
บริการการศึกษา (WI-PSG-03)
6.5.4 นักศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา และส่งเอกสารขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
6.5.5 นักศึกษาส่งแบบฟอร์มตรวจสอบคุณ วุฒิ การศึกษาให้ สถาบันการศึกษาเดิมยืนยันการสาเร็จ
การศึกษา ส่งให้สานักงานทะเบียนนักศึกษาตรวจสอบ และบันทึกผลเข้าในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการทางการศึกษา หากตรวจสอบพบรายชื่อนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติ จะแจ้งให้คณะ
ทราบ พร้อมบันทึกการพ้นสภาพนักศึกษาในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา
6.5.6 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา/งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและ
ศูนย์พัทยา ตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1) ถ้าถูกต้องครบถ้วน น าเข้า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลประวัตินักศึกษา
2) ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งนักศึกษาปรับปรุง แก้ไข ผ่านทางอีเมล์/โทรศัพท์
6.5.7 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา/งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและ
ศูนย์พัทยา ตรวจสอบข้อมูลและรูปถ่าย เพื่อส่งให้ หน่วยงาน/สถาบันที่มหาวิทยาลัยทาข้อตกลง
ในการให้ บ ริ การ ผลิ ตบั ตรประจาตัวนั กศึกษา และส่ งมอบให้ นักศึกษาตามปฏิทิ นกิจกรรม
นักศึกษาใหม่
6.5.8 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา/งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและ
ศูนย์พัทยา ดึงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนและชาระเงิ น จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
ทางการศึกษา เพื่อปรับสถานะให้เป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนและไม่ชาระเงิน จะ
ปรับสถานะของนักศึกษาคนนั้นเป็นผู้ไม่ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และสรุปรายชื่อ แจ้งให้คณะ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

คู่มือการปฏิบัติงาน :
Standard Operating Procedure (SOP)
เรื่อง : การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสเอกสาร : SP-ADM-01
แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้ :
หน้าที่ : 10 จาก 10

7. บันทึกคุณภาพ
ลาดับ
1.

ชื่อเอกสาร
ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียนนักศึกษา

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ
Server

ตลอดไป

หมายเหตุ :
1. ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุเป็นตาแหน่งงาน
2. สถานที่จัดเก็บ ให้ระบุเป็นชื่อแฟ้ม/ชื่อไฟล์ข้อมูล และชื่อตู้เอกสาร
3. ระยะเวลาจัดเก็บ ให้อ้างอิงตามแนวทางการกาหนดอายุเอกสารกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

