
 
คู่มือการให้บริการ : ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
หน่วยงานที่ให้บริการ : งานพัฒนาศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
ศิษย์ปัจจุบัน 

1. จัดท า Google Form ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

2. แจ้งให้นักศึกษาที่ก าลังส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 กรอกข้อมูล Google Form 

ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มนศ.ชั้นปีที่ 2 และนศ.ชั้นปีที่ 4 ไลน์กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทย์-ประมง 

Facebook  งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ตรัง  และ 

Facebook สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

3. นักศึกษาที่ก าลังส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ด าเนินการกรอกข้อมูล Google Form 

ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง  

ศิษย์เก่า 
1. แจ้งให้ศิษย์เก่า ประจ าปีการศึกษา 2561,2562,2563,2564 กรอกข้อมูล Google Form ทะเบียน

ประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2563 ไลน์กลุ่มศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2564  Facebook 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ตรัง  และ Facebook สโมสร

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง  และการติดต่อประสานงานผ่าน

ช่องทางโทรศัพท์ 

2. ศิษย์เก่า ประจ าปีการศึกษา 2561,2562,2563,2564 ด าเนินการกรอกข้อมูล  Google Form 

ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง          
 

คู่มือการให้บริการ 

 



ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
1. ไม่มี 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
ศิษย์ปัจจุบัน 

1. งาน พัฒ นานั กศึ กษาและศิษย์ เก่ าสั ม พันธ์  คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ห้อง ฉ. 211 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ) 

2. ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มนศ.ชั้นปีที่  2 และนศ.ชั้นปีที่ 4 
ไล น์ ก ลุ่ ม อ าจ ารย์ ที่ ป รึ ก ษ าค ณ ะวิ ท ย์ -ป ระม ง 
Facebook งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เท ค โน โลยี ก ารป ระมง มท ร .ศ รี วิ ชั ย  ต รั ง  แล ะ 
Facebook สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

ศิษย์เก่า 
- ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2563 ไลน์

กลุ่มศิษย์ เก่า ปีการศึกษา 2564 Facebook งาน
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มทร.ศรีวิชัย ตรัง และ Facebook สโมสร
นักศึกษา     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ป ระม ง ม ท ร .ศ รี วิ ชั ย  วข .ต รั ง  แ ล ะการติ ด ต่ อ
ประสานงานผ่านช่องทางโทรศัพท์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดบริการ Google Form ทะเบียนประวัติ
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี          
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2566 - มิถุนายน 2566 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : 180 วัน 25 นาที 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท า Google Form ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

1 สัปดาห์ นางวลัยพร สงเสน/ 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 

ศิษย์ปัจจุบัน 
2 แจ้ งให้ นั กศึ กษาที่ ส า เร็จการศึ กษ า  ป ระจ าปี

ก ารศึ กษ า 2565  กรอกข้ อมู ล  Google Form 
ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

10 นาที นางวลัยพร สงเสน/ 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 



ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผ่านช่องทางไลน์
กลุ่ม นศ.ชั้นปีที่  2, และนศ.ชั้นปีที่  4 ไลน์กลุ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทย์ -ประมง Facebook    
งาน พัฒ นานั กศึ กษ า คณ ะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย  ตรั ง  และ 
Facebook สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

3 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565  ด า เนิ น การกรอกข้ อมู ล  Google Form 
ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
ตามลิงก์ 
http://forms.gle/XGwt2sC3D9VhQUf66 
ทั้งนี้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565 กรณีที่ยังมิได้มีงานท า สามารถกรอกข้อมูล
ทะเบียนประวัติศิษย์ เก่ าได้ตั้ งแต่ ระบบเปิดให้
ลงทะเบียน – 30 มิถุนายน 2566 

15 นาท/ี 
6 เดือน 

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

4 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565 ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
และยืนยันการส่งข้อมูล 

5 นาที นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 
กรณี ที่ มีนั กศึกษาที่ ส า เร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
แจ้งนักศึกษาแก้ไขข้อมูล ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม นศ.
ชั้นปีที่  2, และ นศ.ชั้นปีที่  4 ไลน์กลุ่มอาจารย์ที่
ปรึกษาคณะวิทย์ -ประมง ไลน์กลุ่ มศิษย์ เก่า ปี
การศึกษา 2563 ไลน์กลุ่มศิษย์เก่า ปีการศึกษา 
2564  Facebook งาน พั ฒ น านั กศึ กษ า คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย 
ต รั ง  แ ล ะ  Facebook ส โม ส รนั กศึ ก ษ า  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย 
วข.ตรัง และติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพ่ือให้

15 นาที นางวลัยพร สงเสน/ 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 

http://forms.gle/XGwt2sC3D9VhQUf66


ด าเนินการแก้ไขข้อมูล 
6 เสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติศิษย์เก่า 

คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

- นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

7 ศิษย์ปัจจุบัน ประเมินความพึงพอใจทะเบียนประวัติ
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ผ่านลิงก์ https://www.shorturl.asia/42TC0 
 

10 นาที ศิษย์ปัจจุบัน 

ศิษย์เก่า 
8 แจ้งให้ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2 5 6 1 ,2562,2563,2564 ก ร อ ก ข้ อ มู ล  Google 
Form ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผ่านช่องทางไลน์
กลุ่มศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2563 ไลน์กลุ่มศิษย์เก่า    
ปีการศึกษา 2564 Facebook งานพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.  
ศรีวิชั ย  ตรั ง และ Facebook สโมสรนั กศึกษา     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.  
ศรีวิชัย วข.ตรัง และการติดต่อประสานงานผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์ 

10 นาที 
 

นางวลัยพร สงเสน/ 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 

9 ศิษย์ เก่าที่ ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561,2562,2563,2564 ด าเนินการกรอกข้อมูล 
Google Form ท ะเบี ยน ป ระวั ติ ศิ ษ ย์ เก่ าคณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตามลิงก์ 
http://forms.gle/XGwt2sC3D9VhQUf66  

 15 นาท/ี ศิษย์เก่า 

10 ศิษย์ เก่าที่ ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561,2562,2563,2564  ด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันการส่งข้อมูล 

5 นาที ศิษย์เก่า 

11 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล กรณีที่มีศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561,2562,2563,2564 กรอกข้อมูลไม่

15 นาที นางวลัยพร สงเสน/ 
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ 

https://www.shorturl.asia/42TC0
http://forms.gle/XGwt2sC3D9VhQUf66


สมบูรณ์ครบถ้วน แจ้งศิษย์เก่าแก้ไขข้อมูล ผ่าน
ช่องทางไลน์กลุ่มศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2563 ไลน์
กลุ่ ม ศิ ษ ย์ เก่ า  ปี ก ารศึ กษ า 2564  Facebook         
งาน พัฒ นานั กศึ กษ า คณ ะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย  ตรั ง และ 
Facebook สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง และ
ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข
ข้อมูล 

12 เสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติศิษย์เก่า 
คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

- ศิษย์เก่า 

13 ศิษย์ เก่าที่ ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
ประจ าปี การศึกษา 2561 ,2562 ,2563 ,2564 
ประเมินความพึงพอใจระบบทะเบียนประวัติศิษย์เก่า
คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ผ่านลิงก์ https://www.shorturl.asia/42TC0 
 

10 นาที ศิษย์เก่า 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. Google Form ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. - - 
 
 
 
 
 
 

https://www.shorturl.asia/42TC0


ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 

1. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
92150 โทรศัพท์ 08-1956-3708 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. Google Form ทะเบียนประวัติศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง  
 


