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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อต้ังเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีช่ือ
เดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจํามณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไป
รวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2477 ได้จัดต้ังเป็นโรงเรียน
ประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดต้ังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511 
จัดต้ังเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานช่ือจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีสาระสําคัญในการพัฒนามาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปได้ดังน้ี 

พ.ศ. 2465 จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม รับนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียน
5 ปี ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ นักเรียนที่เรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิครูมูล 

พ.ศ. 2477 จัดต้ังโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม รบัผู้จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนในชั้นประถมเกษตรกรรมปีที่ 1 และช้ันประถม
เกษตรกรรมปีที่ 2 โดยมีระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยมีระยะเวลาเรียน 5 ปี 

พ.ศ. 2483 เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีหลักสตูรการเรียน 3 ปี 

พ.ศ. 2498 จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา (ป.กศ.) หลักสูตร 2 ปี รับนักเรยีนที่จบช้ันมัธยมปีที่ 6 (ม.6) ปัจจุบัน
เทียบเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 

พ.ศ. 2511 ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็น “วิทยาลัยคร”ู เปิดสอนในระดับ ป.กศ. และ  

ป.กศ. สูง 

พ.ศ. 2512 กรมการฝึกหัดครูได้มีโครงการผลิตครูยามฉกุเฉินขึ้นจึงได้เปิดหลักสูตร 
“ประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา” (ป.ป.) สําหรับผู้จบ ม.ศ. 5 มาเรียนอีก 1 ปี 
รวมท้ังเปิดรับนักศึกษาภาคค่ํารุ่นแรกทั้งระดับ ป.กศ. และระดับ ป.กศ. สูง 
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พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ให้สามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับ
ปริญญาตร ี

พ.ศ. 2524 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) 
ในวิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติการศึกษาช้ันสูง ป.กศ. สูง วิชาเอกเทคนิค
การอาชีพได้แก่ เทคนิคการอาชีพกสิกรรม เทคนิคการอาชีพวารสารและการ
ประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการอาชีพไฟฟ้า 

พ.ศ. 2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ู(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน
สาขาวิชาการอ่ืนได้ จึงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อ.ศศ.) ในวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ วิชาดนตรี และหลักสูตรอนุปริญญา
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) มีวิชาไฟฟ้า พืชศาสตร์ และมีคณะวิชาวิทยาการ
จัดการ เพ่ิมขึ้นรวมเป็น 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการ
จัดการ 

พ.ศ. 2531 เปิดรับนักศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) เปิดโปรแกรม
วิชาดนตรี โปรแกรมวิชาอังกฤษธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
เปิดโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวัฒนธรรม
ศึกษา ระดับอนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิด
โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ และระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ว.ทบ.) หลักสูตร 2 ปี โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และระดับ
ปริญญาตรี (ค.บ.4 ปี) ในโครงการคุรุทายาทระดับมัธยม จํานวน 3 โปรแกรม ได้แก่ 
เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา 

พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูนครสวรรค์ เปลี่ยนสถานภาพเป็น สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 สงักัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. 2542  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส ์

พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา 

พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และเปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2548 ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขารฐัประศาสนศาสตร์ ที่อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ 

พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนา เปิดสอนระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเกษตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขา
การจัดการทั่วไป 

พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
ประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที ่25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สนับสนุน
การเรียนการสอน ประกอบด้วย ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกล
การผลิต) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศกรรมพลังงาน 

พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
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พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับปริญญาตตรี ได้แก่ สาขาดนตรีศึกษา (ค.บ. 5 ปี) เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) 

พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) และสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (วท.บ. 4 ปี) 

พ.ศ. 2556 -  เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
-  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ มาดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม และระดับปริญญาเอก หลักสตูรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาบริหารการศึกษา 

ข้อมูลอ้างอิง : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557 -2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กําหนดวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ เป็น

สถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มียุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ คือ การสร้าง

โอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่สากล ด้วยมาตรการ

ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลาง ทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานงาน

ด้านวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงาน

ผู้อํานวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 

ตอนท่ี 74 ง วันที่ 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 

12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม 2549 เห็นชอบ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดย

แบ่งออกเป็น. 4 กลุ่มงานดังน้ี 

  1. กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการ การเบิก-

จ่ายงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังงานด้านวิชาการจากคณะ

กรรมการบริหารวิชาการชุดต่าง ๆ 

  2. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงาน

ทะเบียนนักศึกษา การประมวลผลการเรียน ระบบงานสําหรับคณาจารย์ เป็นต้น 

3. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ดูแลประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การวางแผน

การเรียนการสอน การจัดตารางเรียนตารางสอบ เป็นต้น 

  4. สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งจัดต้ังตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดําเนินการสนับสนุน

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

 จากความรับผิดชอบของกลุ่มงานทั้ง 4 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เห็นได้ว่าสํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มีภารกิจที่มุ่งเน้นในการให้บริการด้านวิชาการแก่คณาจารย์ และนักศึกษาในแต่ละ

คณะโดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการรับเข้า ตลอดจนถึงการสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่

ตลาดแรงงาน ดังน้ันหน่วยงานจึงต้องมีการวางแผนการดําเนินงาน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนางาน

ในทุก ๆ ด้าน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปในทุก ๆ ปี โดยนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่าง ๆ จากบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และชํานาญในงานที่

ปฏิบัติ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

 งานรับนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษาใหม่ ถือเป็นกระบวนการแรกในการเปิดรับ

นักเรียนจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นการดําเนินงานเก่ียวกับการรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ 

กระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี การรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรก

เข้า การตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาแรกเข้า 

โดยการดําเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สอดคล้อง

กับนโยบายการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษานั้นมี
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กระบวนการข้ันตอนจํานวนมาก พร้อม ๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นการขาดสอบ การลาออกก่อนและหลังรายงานตัว ส่งผลให้หน่วยงานจําเป็นต้องมีการรวบรวม

ปัญหาที่พบ แยกประเภทของสาเหตุ และขจัดเหตุของปัญหาที่สามารถควบคุมได้ การจัดทําคู่มือ

ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงในการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการ ขั้นตอน และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องจํานวนมาก เน้ือหาภายในประกอบไปด้วยขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ระยะเวลาดําเนินงาน แผนงานต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ปัญหาที่พบในการดําเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา

กระบวนการรับสมัครในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

 ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะผู้จัดทํามีวัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือไว้ ดังน้ี 

 1. เพ่ือให้การดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผลตามที่ต้ังไว้ 

 2. เพ่ือให้การดําเนินการรับสมัคร ปฏิบัติตามข้ันตอนก่อน-หลัง ได้อย่างครบถ้วน เป็นระบบ 

มีมาตรฐานในการปฏิบัติ และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป 

 3. เพ่ือให้สามารถติดตา การดําเนินงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ในกรณีที่เกิดปัญหา 

 

ขอบเขตของการจัดทําคู่มือ 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุม ภารกิจในการดําเนินการรับสมัครนักศึกษา

ใหม่ภาคปกติของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเริ่ม

ต้ังแต่การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรับรายงานตัว โดยผู้จัดทําได้อธิบาย

รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ รวมถึงผู้รับผิดชอบในขั้นตอนน้ัน ๆ ไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้

มีส่วนเก่ียวข้องได้ทราบขั้นตอนอย่างละเอียด เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม

ที่ต้ังไว้ 

 2. การดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นระบบ มีมาตรฐานในการปฏิบัติ และลดปัญหาที่

อาจเกิดขึ้น และสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทํางานต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และ

ถูกต้อง 

 3. สามารถติดตามสถานะการดําเนินงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ในกรณีที่เกิดปัญหา 
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บทท่ี 2 

บทบาทของหน่วยงานและความรบัผิดชอบตามตําแหน่งงาน 

 

การบริหารงานและบทบาทหน้าทีห่น่วยงาน 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการด้านวิชาการแก่

นักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบุคคลภายนอก ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารตรงตามความ

คาดหวัง และสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการกับหน่วยงาน การดําเนินงานของสํานักฯ มีการ

กําหนดเป้าหมายไว้คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการทํางานและเน้นการให้บริการแบบ Service 

mind ผ่านแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ความสําเร็จขององค์กร ดังน้ี 

ปรัชญา 

 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยนํ้าใจ 

วิสัยทัศน ์

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถกูต้อง รวดเร็ว 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจ 

 1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

 2. ดําเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 

 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลท่ัวไป 

 4. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร ์

 1. หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมี

สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 

 2. ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

 3. งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 

 4. มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

 

โดยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 

12/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ
 - งานจัดตารางเรยีนและตารางสอบ 
 - งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
 - งานวางแผนการเรยีนการสอน 
 - งานพัฒนาคณุภาพหลกัสูตรและการ
สอน 
 - งานประเมินการจัดการศึกษา 
 - งานสนับสนุนการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ 
 - งานบริการวิชาการด้านการเรยีน
นอกแผน 
 - งานเอกสารหลักสูตรและคู่มอื
อาจารย ์

กลุ่มงานบริหารสํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
 - งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานสารบรรณ 
 - งานพัสดุการเงิน 
 - งานบุคลากร 
 - งานข้อมลูสารสนเทศ 
 - งานประกันคณุภาพ งานกพร. 
 - งานแผนงานและงบประมาณ 
 - งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
อนุกรรมการวิชาการ 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานวิชาการบัณฑิตศกึษา 
 - งานบริการการศึกษา 
 - งานมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหต ุ สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะ
เทียบเทา่กลุ่มงานในสํานักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน จัดต้ังตาม
ประกาศของมหาวทิยาลัย 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
 - งานรับนักศึกษา 
 - งานทะเบียนนักศึกษา 
 - งานลงทะเบียนและประมวลผล
การเรียน 
 - งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 - งานตรวจสอบคุณวฒุ ิ
 - งานพระราชทานปรญิญาบัตร 
 - งานข้อมลูสารสนเทศนักศึกษา 
 - งานคู่มอืนักศึกษา 
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มีการบริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหน่วยงานต่าง ๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.สุธาทิพย์  งามนิล

ประธานกรรมการ

ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา 

รองประธานกรรมการ 

ดร.ภริตา  พิมพันธ์

กรรมการ

ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ

กรรมการ

ผศ.ปรีชา  สนธิรกัษ์ 

กรรมการ 

นายประสพชัย ชาญธัญกรณ์

กรรมการ 

นายสมเจตน์  พรหมบญุตา 

กรรมการ

นายมงคล แพทองคํา

กรรมการและเลขานุการ
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 การแบ่งส่วนราชการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แบ่งกลุ่มงานภายใน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกเป็น 4 กลุ่มงาน บริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะผู้บริหารและหัวหน้างาน ดังน้ี 

 1. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล      ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 2. อาจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา    รองผู้อํานวยการ ดูแลงานด้านการบริหารสํานักงาน 

 3. อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพ์พันธ์ุ      รองผู้อํานวยการ ดูแลงานส่งเสริมวิชาการ 

 4. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ      รองผู้อํานวยการ ดูแลสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 5. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม      ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ดูแลงานทะเบียนและประมวลผล 

 6. อาจารย์อนงค์นารถ  ย้ิมช้าง      ผู้ช่วยหัวหน้าสาํนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 7. นายธรรมนูญ  จูทา       รักษาการหัวหน้าสํานักงานและ 

          รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 8. นางสาวขนิษฐา  พวงมณนีาค      รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

 9. นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร ์      รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 10. นางวรรฒนา  ไวยมิตรา      รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตวิทยาลัย 

บุคลากรและอัตรากําลงั 

 บุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบไปด้วย ลูกจ้างประจํา พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ตามท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน : 

ไม่นับรวมผู้บรหิารตามวาระ และ/หรือสายวิชาการ) 

หน่วยงาน 

 

บุคลกรท่ีมีอยู่ปัจจุบัน 

รวม 
ข้าราชการ ลูกจา้งประจํา

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน 

มหาวิทยา 

1. กลุ่มงานบรหิารสํานักงานผู้อํานวยการ - - 1 4 5 

2. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล - 1 1 6 8 

3. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  - 2 - 4 6 

4. สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย - - - 5 5 

รวม - 3 2 19 24 
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หน้าทีค่วามรบัผิดชอบตามตําแหน่งงาน 

 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมหลักตามพันธกิจของหน่วยงานในการส่งเสริมการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือเป็นภาระงานหลักตามโครงสร้างการบริหารงาน สังกัดกลุ่มงาน

ทะเบียนและประมวลผล แต่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานจากทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงาน รวมถึง

คณะกรรมการดําเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในส่วนของสํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนน้ันได้กําหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามขั้นตอน 

และกระบวนการสําคัญ ๆ โดยภาระงานตามคู่มือปฏิบัติงาน งานการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติน้ี 

ผู้จัดทําได้ทําการรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอนในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทั้งในระบบ

โควตา ระบบรับตรง และระบบกลาง Admissions 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์และการปฏิบตั ิ

 
ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ

ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน้ัน เป็นการดําเนินงานตามแผนงานประจําปี ที่มี

กระบวนการคล้ายคลึงกันในทุก ๆ ปี ซึ่งผู้ เ ก่ียวข้องทุกส่วนงาน จําเป็นอย่างย่ิงในการศึกษา

หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ แผนการรับ 

จํานวนที่รับในแต่ละสาขาวิชา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จนถึงสภา

มหาวิทยาลัย รวมถึงข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เพ่ือให้การรับนักศึกษาใหม่ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสําเร็จตามที่วางแผนไว้ การจัดทํามือปฏิบัติงาน งานการรับสมัคร

นักศึกษา ภาคปกติ ฉบับน้ี มีรายละเอียดเน้ือหา ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ในปีการศึกษา 2560 ทั้งน้ี ผู้จัดทําขอยกตัวอย่างและนําเสนอข้อมูลที่

เก่ียวข้องเฉพาะในปีการศึกษาดังกล่าว มีรายละเอียดดังน้ี 

 
คณะและหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชาทีเ่ปิดสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาของรัฐ จัดอยู่ในกลุ่ม ข 

คือ เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็น

หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551) จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันน้ัน 

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และ

ระดับปริญญาเอก แยกสังกัดตามคณะต่าง ๆ ทั้ง 5 คณะ (ในที่น้ีขอกล่าวถึงระดับปริญญาตรี ที่เปิดรับ

ตามแผนการดําเนินงานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเท่าน้ัน) 

  1. คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี จํานวน 8 สาขาวิชา 

  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลกัสูตร 4 ปี จํานวน 12 สาขาวิชา 
  3. คณะวิทยาการจัดการ หลกัสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี(เทียบโอน) จํานวน 11 
สาขาวิชา 
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสตูร 4 ปี จํานวน 12 สาขาวิชา 
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  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 4 

ปี (เทียบโอน) และหลักสูตร 2 ปี(ต่อเน่ือง) จํานวน 17 สาขาวิชา 

 

แผนการรับนกัศึกษา ภาคปกติ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนการรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ โดยมีจํานวนตามความประสงค์ของคณะในแต่ละสาขา ผ่านการพิจารณา

กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีแผนและ

จํานวนการรับที่ชัดเจนในแต่ละปีที่ โดยในปีการศึกษา 250 มีจํานวนรับทั้งสิ้น 3,760 คน ดังน้ี 

คณะครศุาสตร์ 

ท่ี หลักสูตร ระดับ 
จํานวน
หมู่
เรียน 

จํานวนรับ (คน)

โควตา รับตรง Admissions รวม 

1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวัย 

ค.บ. 5 ปี 2 10 50 - 60

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

ค.บ. 5 ปี 2 10 50 - 60

3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2 10 50 - 60

4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี 2 10 50 - 60

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. 5 ปี 2 10 50 - 60

6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี 2 10 50 - 60

7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ. 5 ปี 2 20 40 - 60

8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการศึกษา 

ค.บ. 5 ปี 2 10 50 - 60

รวมคณะครุศาสตร์ 16 90 390 0 480
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี หลักสูตร ระดับ 
จํานวน
หมู่
เรียน 

จํานวนรับ (คน) 

โควตา รับตรง Admissions รวม 

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.บ. 4 ปี 3 30 70 20 120

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี 2 30 30 20 80

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

ศศ.บ. 4 ปี 2 30 70 - 100

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

ศศ.บ. 4 ปี 1 10 20 20 50

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

ศศ.บ. 4 ปี 1 - 30 - 30

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ศศ.บ. 4 ปี 1 10 10 20 40

7 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ศล.บ. 4 ปี 1 20 30 20 70

8 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ศล.บ. 4 ปี 1 - 30 - 30

9 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการ
ปกครอง 

ร.บ. 4 ปี 3 - 110 20 130

10 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน 

ร.บ. 4 ปี 2 - 80 - 80

11 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ร.บ. 4 ปี 3 - 110 20 130

12 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. 4 ปี 4 10 150 - 160

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 140 740 140 1020
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คณะวิทยาการจัดการ 

ท่ี หลักสูตร ระดับ 
จํานวน
หมู่
เรียน 

จํานวนรับ (คน) 

โควตา รับตรง Admissions รวม 

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ศศ.บ. 4 ปี 2 - 60 20 80

2 นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. 4 ปี 3 40 60 20 120

3 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. 4 ปี 1 10 25 20 55

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด 

บธ.บ. 4 ปี 2 10 80 20 110

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 

บธ.บ. 4 ปี 2 15 45 20 80

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บธ.บ. 4 ปี 2 10 60 20 90

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด 

บธ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน) 

1 - 60 - 60

8 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 

บธ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน) 

1 - 40 - 40

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บธ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน) 

1 - 40 - 40

10 บัญชีบัณฑิต บช.บ. 4 ปี 4 30 140 30 200

11 บัญชีบัณฑิต บช.บ. 4 ปี
(เทียบโอน) 

1 20 30 - 50

รวมคณะวิทยาการจัดการ 20 135 640 150 925
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ี หลักสูตร ระดับ 
จํานวน
หมู่
เรียน 

จํานวนรับ (คน) 

โควตา รับตรง Admissions รวม 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วท.บ. 4 ปี 1 30 40 20 90

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ. 4 ปี 1 10 20 20 50

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

วท.บ. 4 ปี 1 10 30 - 40

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

วท.บ. 4 ปี 1 15 30 20 65

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ
ประยุกต์ 

วท.บ. 4 ปี 1 20 40 20 80

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วท.บ. 4 ปี 1 10 30 20 60

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิส์ วท.บ. 4 ปี 1 10 15 20 45

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วท.บ. 4 ปี 1 10 25 20 55

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา 

วท.บ. 4 ปี 1 15 15 20 50

10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. 4 ปี 3 30 80 20 130

11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกร
รมศาสตร์ 

ศศ.บ. 4 ปี 1 5 35 - 40

12 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

วท.บ. 4 ปี 1 10 20 20 50

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 175 380 200 755
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ท่ี หลักสูตร ระดับ 
จํานวน
หมู่
เรียน 

จํานวนรับ (คน) 

โควตา รับตรง Admissions รวม

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

วท.บ. 4 ปี 1 10 20 10 40

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ 

วท.บ. 4 ปี 1 10 20 10 40

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

วท.บ. 4 ปี 1 10 20 10 40

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

วท.บ. 4 ปี 1 10 20 10 40

5 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ แขนง
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ศล.บ. 4 ปี 1 10 10 - 20

6 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ แขนง
วิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ศล.บ. 4 ปี 1 10 10 - 20

7 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ แขนง
วิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ศล.บ. 4 ปี
(เทียบโอน) 

1 6 14 - 20

8 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

อส.บ. 4 ปี 1 10 20 - 30

9 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

อส.บ. 4 ปี 1 10 20 - 30

10 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

อส.บ. 4 ปี
(เทียบโอน) 

1 10 20 - 30

11 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 

ทล.บ. 4 ปี 1 10 30 - 40
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ท่ี หลักสูตร ระดับ 
จํานวน
หมู่
เรียน 

จํานวนรับ (คน) 

โควตา รับตรง Admissions รวม

12 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 

ทล.บ. 2 ปี
(ต่อเนื่อง) 

1 10 30 - 40

13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

วศ.บ. 4 ปี 1 20 40 10 70

14 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

วศ.บ. 4 ปี 1 15 25 - 40

15 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

วศ.บ. 4 ปี 1 20 20 - 40

16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

วศ.บ. 4 ปี 
(เทียบโอน) 

1 - 20 - 20

17 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

วศ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน) 

1 10 10 - 20

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 181 349 50 580

 

จากแผนจํานวนการรับในแต่ละสาขาวิชาน้ัน แบ่งการรับออกเป็น 3 ประเภท คือ 

  1. ระบบโควตา ตามโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรจํานวนรับระบบโควตา ทั้ง 4 ประเภท ให้แก่

คณะ คิดเป็นร้อยละ 10  ของจํานวนรับทั้งหมดในแต่ละสาขาวิชา/แขนงวิชา 

  2. ระบบรับตรง คิดเป็นร้อยละ 70 ของจํานวนรับทั้งหมดในแต่ละสาขาวิชา/แขนง

วิชา 

  3. ระบบ Admissions (รับไม่ครบทุกสาขาวิชา/แขนงวิชา) คิดเป็นร้อยละ 20 ของ

จํานวนรับทั้งหมดในแต่ละสาขาวิชา/แขนงวิชา 

 สัดส่วนการรับในประเภทต่าง ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละปี
การศึกษาที่ดําเนินการ 
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ระเบยีบ ข้อบงัคับ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 “หมวด 2 
ระบบการศึกษา ข้อ 9 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือหลักเกณฑ์วิธีการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ แล้วแต่กรณี” 
 จากระเบียบดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังมีระเบียบ ประกาศ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ดังน้ี 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 รอบ 1 

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 รอบ 2 

  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถ
พิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา 

  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556 

  5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 
2550 
  6. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษา
โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 
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การปฏิบัติงาน 

 จากระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้กล่าวในข้างต้น เป็นกลไกในการขับเคล่ือน ส่งเสริม
ให้การดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบ ระเบียบ
และขั้นตอนที่ถูกต้องตามนโยบายการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลงานรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย จึงได้
ออกแบบกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับสมัคร แบ่งเป็นช่วงเวลา 
ดังต่อไปน้ี 
  1. การเตรียมการรับสมัคร เป็นขั้นตอนเร่ิมต้นในกระบวนการรับสมัคร โดยได้
จัดเตรียมข้อมูลแผนการรับ จํานวนและสาขาวิชาที่เปิดรับ ช่วงระยะเวลาในการรับ และจัดทําสํารวจ
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 เสนอไปยังคณะ 5 คณะ เพ่ือทําการตรวจสอบ
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น สาขาวิชาที่ต้องการเปิดรับ จํานวนรับในแต่ละสาขา คุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชาน้ัน ๆ จากนั้นรวบรวมเพ่ือ
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พิจารณาให้
ความเห็น กรณีมีข้อแก้ไข ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและมติของที่ประชุม จากน้ันนําข้อมูลที่ผ่านความเห็น
จากที่ประชุมจัดทําเป็น ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560  เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เพ่ือพิจารณาลงนานในประกาศดังกล่าว ก่อนนําไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครต่อไป 
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แผนผงัการดําเนนิงาน ขั้นเตรียมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เร่ิมกระบวนการ

จัดทําสํารวจแผนรับสมัคร
นักศึกษาใหม่

ปรับแก้ข้อมูลตามท่ีคณะพิจารณา

ทบทวน

คณะพิจารณา 

จัดทําประกาศการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่

เสนอ (ร่าง) แผนรับ

นักศึกษาต่อ

คณะกรรมการวิชาการ

ส่งคืนคณะทบทวน 

เสนอ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการลงนาม 

เผยแพร่ ประกาศรับสมัคร

นักศึกษาใหม่
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  2. การประชาสัมพันธ์ ภายหลังจากการอนุมัติแผนการรับจากคณะกรรมการ

วิชาการ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามประกาศมหาวิทยาลัยแล้วน้ัน สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนได้จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 

   - จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับ / โปสเตอร์การรับสมัครไปยัง

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ (นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร) องค์กรเพ่ือการศึกษาต่าง ๆ ติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ-หนังสือพิมพ์ 

   - ออกแนะแนวทางการศึกษาร่วมกับตัวแทนจากคณะต่าง ๆ ตามโรงเรียน

ในเขตพ้ืนที่กว่า 50 แห่ง เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาคณะต่าง ๆ ที่เปิดรับในปีน้ัน ๆ 

แผนผงัการดําเนนิงานการประชาสัมพนัธ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เร่ิมกระบวนการ

จัดทํา (ร่าง) คู่มือการสมัคร และ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

จัดส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์เพ่ือจัดทํา

เอกสาร

เสนอผู้อํานวยการสํานัก 
ตรวจสอบความถูกต้อง

เผยแพร่ เอกสารการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่

จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ไปยัง

โรงเรียนในเขตบริการ 

ออกแนะแนวการศึกษาตาม

โรงเรียนในเขตบริการ

ป้ายประชาสัมพันธ์ ติดต้ังตามจุด

ต่าง ๆ  

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ / 

หนังสือพิมพ์ 

แก้ไข 
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  3. การรับสมัคร การดําเนินการรับสมัคร มีการดําเนินการแบ่งเป็น 3 ประเภทดังที่

ได้กล่าวไว้ในแผนการรับนักศึกษาไปแล้วน้ัน ซึ่งกระบวนการรับสมัครเป็นดังน้ี 

  3.1 ประเภทโควตา รับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียน
ดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา ประจําปีการศึกษา 2560 โดยมีจํานวนรับได้ร้อย
ละ 10 ในแต่ละคณะ ดังน้ี 

- คณะครุศาสตร์ รับจํานวน 90 คน 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจาํนวน 140 คน 

- คณะวิทยาการจัดการ รับจํานวน 135 คน 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจํานวน 175 คน 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับจํานวน 181 คน 

รวมทั้งสิ้น  721  คน 
  โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาโควตาแต่ละด้าน เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค
ปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา 
  3.2 ประเภทรบัตรง จะดําเนินการรับผ่าน 2 ช่องทางคือ 

- รับ ณ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ โดยอาจารย์แนะแนวจะเป็นผู้รับสมัคร 
ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร และคุณสมบัติในการสมัคร พร้อมทั้งนําส่งเอกสารการสมัคร
มายังสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระยะเวลาที่กําหนด 

- รับ ณ มหาวิทยาลัย 
  3.3 ประเภทรบัส่วนกลาง (Admissions) เป็นการดําเนินการโดย สมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (สอท.) โดยผู้สมัครสามารถย่ืนสมัครสอบตามระเบียบและกําหนดการจาก สอท 
  สําหรับการรับนักศึกษาผ่านระบบกลาง Admissions ประจําปีการศึกษา 2560 

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นองค์ประกอบและ

ค่าร้อยละในระบบกลาง Admissions  มีรายละเอียดดังตาราง 

กลุ่ม คณะ GPAX O-NET GAT PAT
1 สัตวแพทยศาสตร,์ สหเวชศาสตร,์ 20% 30% 20% PAT 2 30% 

  สาธารณสุขศาสตร,์ เทคนิคการแพทย์,   
  พยาบาลศาสตร,์ วิทยาศาสตร์กฬีา   

  ทันตแพทยศาสตร ์ 20% 30% 20% PAT 1 10%, PAT 2 20%
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กลุ่ม คณะ GPAX O-NET GAT PAT
  เภสัชศาสตร์ 20% 30% 10% PAT 2 40% 
2 วิทยาศาสตร,์ ทรัพยากรธรรมชาติ 20% 30% 10% PAT 1 10%, PAT 2 30%
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 20% 30% 10% PAT 1 20%, PAT 2 20%
3 วิศวกรรมศาสตร ์ 20% 30% 15% PAT 2 15%, PAT 3 20%
4 สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 20% 30% 10% PAT 4 40% 
5 เกษตรศาสตร,์ อุตสาหกรรมเกษตร, 20% 30% 10% PAT 1 10%, PAT 2 30%

วนศาสตร,์ เทคโนโลยีเกษตร   
6 บริหารธุรกิจ ,พาณิชยศาสตร ์ 20% 30% 30% PAT 1 20% 

  การบัญช,ี เศรษฐศาสตร ์   
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
  รูปแบบที่ 1 20% 30% 50%  
  รูปแบบที่ 2 20% 30% 40% PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%
7 ครุศาสตร,์ ศึกษาศาสตร,์ พลศึกษา, สุขศึกษา   
  รูปแบบที่ 1 20% 30% 20% PAT 5 30% 

  รูปแบบที่ 2 20% 30% 10% 
PAT 5 20%, PAT 1/2/3/4/6/7
(เลือก 1 วิชา) 20% 

8 ศิลปกรรมศาสตร,์ วิจิตรศิลป์, ศิลปประยุกต,์ 20% 30% 10% PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%
  ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์,   

  
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์, ศิลปะการออกแบบ-
หัตถอตุสาหกรรม 

        

9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,    
  วารสารศาสตร,์ อักษรศาสตร,์ ศิลปศาสตร์,   
  มนุษยศาสตร,์ รัฐศาสตร,์ นิติศาสตร์   
  สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

  พื้นฐานวิทยาศาสตร ์ 20% 30% 30% PAT 1 20% 
  พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 20% 30% 50%   
  พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 20% 30% 30% PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%
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บทท่ี 4 

เทคนิคและขั้นตอนในการปฏิบตัิงาน 

 
1. การรับนักศกึษาประเภทโควตา 
 ในการรับนักศึกษาประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ภาคปกติ ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา ประจําปีการศึกษา 2560 ซึ่งการรับในรอบน้ีจะเป็นการประสานงานกัน
ระหว่างกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ 5 คณะ 
โดยกลุ่มงานทะเบียนฯ จะเป็นหน่วยงานหลัก และคณะ 5 คณะ จะเป็นหน่วยงานช่วยสนับสนุนใน
เรื่องของการรับสมัครและการคัดเลือก โดยในการรับสมัครกลุ่มงานทะเบียนฯ จะมีเอกสาร
ประกอบการรับสมัครให้กับคณะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรับสมัคร 

ซึ่งขั้นตอนวิธีในการดําเนินงานมีดังน้ี 
กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ 
จัดส่งข้อมูลใหค้ณะ 

กลุ่มงานทะเบียนฯ ส่งเอกสารประกอบการ
รับสมัคร และใบสมัครให้คณะ 5 คณะ 

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. เอกสารประกอบการ
รับสมัคร 

2. คณะประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร 

คณะ 5 คณะ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัคร
คัดเลือก 

 

3. คณะดําเนินการรับ
สมัคร 

คณะดําเนินการรับสมัคร ดังน้ี
1. คณะรับใบสมัครจากผู้สมัคร 

2. ตรวจใบสมัครที่กรอกแล้วให้มีข้อมลู
ครบถ้วน เรียบร้อย และติดรปูถ่ายของ
ผู้สมัครให้ครบทั้ง 3 จุด 

3. ตรวจหลักฐานประกอบการสมัคร ดังน้ี 
   - สําเนาใบ ร.บ.1-ป 
   - สําเนาหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถ
พิเศษด้านที่เลือกสมัคร 

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. เอกสารประกอบการ
รับสมัคร 

3. ใบสมัคร 

4. หลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
   - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล (ถ้าม)ี

4. ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

5. หลังจากตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว คณะจะดําเนินการ
ออกเลขประจําตัวผู้สมัคร 

6. คณะให้บัตรประจําตัวผู้สมัครคัดเลือก
ให้กับผู้สมัครไว้เพ่ือใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯ 
และเข้าสอบ 

7. จากน้ันคณะเก็บใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร เพ่ือส่งใหก้ลุ่มงาน
ทะเบียนฯ 

4. คณะจัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มงานทะเบียนฯ 

1. คณะบันทึกข้อมูลผูส้มัครตามรูปแบบที่
กําหนด 

2. คณะจัดส่งข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้วให้
กลุ่มงานทะเบียนฯ 

ไฟล์ข้อมูลผูส้มคัร

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบ 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ นําเข้าข้อมูลรายช่ือผูม้ี
สิทธ์ิสอบ ตามข้อมูลที่คณะจัดส่งมา เข้าสู่
ตารางฐานข้อมูลระบบรับสมัครนักศึกษา 

2. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดทําประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก 
   - หน้าเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 
   - ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เข้าสอบคัดเลือก 

6. สอบคัดเลือก 1. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดส่งแฟ้มรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบในแต่ละสาขาวิชา ให้คณะ 5 คณะ 

2. คณะ 5 คณะ ดําเนินการสอบคัดเลือก 
ดังน้ี 
   - สอบสัมภาษณ์ สําหรับผู้สมัครทุก
สาขาวิชา 

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. แฟ้มรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบคัดเลือก 
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
   - สอบปฏิบัติ เฉพาะผู้สมคัรสาขาวิชาพล
ศึกษา 
   - สอบข้อเขียน เพ่ิมเฉพาะผู้สมัคร ค.บ. 5 
ปี 
โดยจะใช้เกณฑ์ในการตัดสินคัดเลือกตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และพิจารณาจาก 
portfolio ของผู้สมัคร และหลักฐานทีแ่สดง
ถึงความสามารถพิเศษด้านน้ัน ๆ ประกอบ 

3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบคัดเลือก 
คณะจัดส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้กลุ่ม
งานทะเบียนฯ  

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เข้าศึกษา 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ นําเข้าข้อมูลรายช่ือผู้
ผ่านการคัดเลือก ตามข้อมูลที่คณะจัดส่งมา 
เข้าสู่ตารางฐานข้อมูลระบบบันทึกใบรายงาน
ตัวนักศึกษา และโปรแกรม Entrance2017 

2. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดทําประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
   - หน้าเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 
   - ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เข้าศึกษา 

8. รับรายงานตัวนักศึกษา สํานักส่งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัด
เตรียมการรับรายงานตัวนักศึกษาประเภท
โครงการความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การรับรายงานตัว 

2. จัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัว 

3. ดําเนินการรับรายงานตัว 
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2. การรับนักศกึษาประเภทรบัตรง 
 ในการรับนักศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะแบ่งการรับออกเป็น 2 
รอบ โดยการรับในรอบที่ 1 มหาวิทยาลัยจะประสานกับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ เพ่ือช่วยในการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาในอีกช่องทางหน่ึง ส่วนในการรับรอบที่ 2 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรับสมัครเอง ซึ่งในการรับรอบที่ 1 จะเปิดรับในทุกสาขาวิชาตามแผนการ
รับ ส่วนการรับรอบที่ 2 จะยกเว้นไม่รับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เพราะมหาวิทยาลัยขึ้น
บัญชีรายช่ือสํารองสําหรับครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ไว้ต้ังแต่รับรอบที่ 1 แล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะ
มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 

 ซึ่งขั้นตอนวิธีในการดําเนินงานมีดังน้ี 
กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง

การรับรอบ 1   
1. เตรียมการรับสมัคร
นักศึกษา 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ นําแผนการรับที่
กําหนดไว้ และผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว มาจัดทําประกาศการรับ
สมัครนักศึกษา 

2. นําประกาศการรับสมัครนักศึกษา มาจัดทํา
คู่มือการรับสมคัร 

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. แผนการรับนักศึกษา 

3. คู่มือรับสมคัร 

2. ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นํา
แผนการรับ และประกาศการรับสมัครฯ มา
จัดทําข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา 

1. ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 
โปสเตอร์ 

2. เว็บไซต์, facebook, 
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

3. เตรียมฐานข้อมูลการ
รับสมัคร 

การรับที่มหาวิทยาลัย
1. กลุ่มงานทะเบียนฯ นําแผนการรับมา
บันทึกข้อมูลในระบบงานรับสมัคร 

2. กําหนดการเช่ือมต่อฐานข้อมูลกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับสมัคร 

การรับออนไลน ์
1. กลุ่มงานทะเบียนฯ เตรียมระบบรับสมัคร 
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
2. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์การรับสมัคร

3. ปรับปรุงข้อมูลระบบรับสมัครนักศึกษา
ออนไลน์ 

4. รับสมคัรนักศึกษา กลุ่มงานทะเบียนฯ ดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ โดยรับ
สมัครผ่าน 3 ช่องทาง ดังน้ี รับผ่านอาจารย์
แนะแนว รับตรงที่มหาวิทยาลัย และรับ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
http://regis.nsru.ac.th 

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. ใบสมัครนักศึกษา 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบ 

1. หลังเสร็จสิน้กระบวนการรับสมัคร
นักศึกษา กลุม่งานทะเบียนฯ นําเข้ารายช่ือผู้
มีสิทธ์ิสอบ เขา้สู่ตารางฐานข้อมูลระบบรับ
สมัครนักศึกษา 

2. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดทําประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 
   - หน้าเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 

   - ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 

1. ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบคัดเลอืก 

2. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบคัดเลือก 

6. เตรียมห้องสอบและ
ข้อสอบ 

เตรียมห้องสอบ และจัดทําขอ้สอบคัดเลือก  

7. สอบคัดเลือก ดําเนินการสอบคัดเลือก โดยจัดให้มีการสอบ
ข้อเขียน และสอบปฏิบัติ 
   - สอบข้อเขียน สําหรับผูส้มัครทุกคน 

   - สอบปฏิบัติเพ่ิม เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชา
พลศึกษา และสาขาวิชาดนตรี 

 

8. ประมวลผลสอบ และ
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

1. หลังเสร็จสิน้กระบวนการสอบคัดเลือก
กลุ่มงานทะเบียนฯ ดําเนินการตรวจข้อสอบ 
และประมวลผลการสอบคัดเลือก 

 

1. ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

2. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบสัมภาษณ ์
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
2. จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์

9. สอบสมัภาษณ์ 1. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดส่งแฟ้มรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชา ให้คณะ 
5 คณะ 

2. คณะ 5 คณะ ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 

3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ
สัมภาษณ์ คณะจัดส่งผลการสอบสัมภาษณใ์ห้
กลุ่มงานทะเบียนฯ 

 

10. บันทึกผลสอบ
สัมภาษณ์ และประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ ตรวจสอบจํานวนผู้มา
สอบสัมภาษณ ์จํานวนผู้ขาดสอบสัมภาษณ ์
จํานวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจํานวนผู้
ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

2. บันทึกผลสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครทุกคน
ในระบบงานรับสมัคร 

3. นําเข้าข้อมูลรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์เข้าสูต่ารางฐานข้อมูลระบบบันทกึ
ใบรายงานตัวนักศึกษา  และโปรแกรม 
Entrance2017 

4. จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา 
   - หน้าเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 

   - ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 

1. ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษา 

2. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เข้าศึกษา 

11. รับรายงานตัว
นักศึกษา 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ เตรียมฐานข้อมูลการ
รายงานตัวนักศึกษา 

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การรับรายงานตัวนักศึกษา 

3. จัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา 

4. ดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา 
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
การรับรอบ 2   
1. เตรียมการรับสมัคร
นักศึกษา 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ นําแผนการรับที่
กําหนดไว้แล้วมาปรับ โดยแก้ไขจํานวนผู้รับ
สมัครตามยอดคงเหลือจากการรับรายงานตัว
รอบ 1 

2. จัดทําประกาศการรับสมัครนักศึกษา 

3. นําประกาศการรับสมัครนักศึกษา มาจัดทํา
คู่มือการรับสมคัร 

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. แผนการรับนักศึกษา 

3. คู่มือรับสมคัร 

2. ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นํา
แผนการรับ และประกาศการรับสมัครฯ มา
จัดทําข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา 

1. ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 
โปสเตอร์ 

2. เว็บไซต์, facebook, 
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ, รถ
แห่ 

3. เตรียมฐานข้อมูลการ
รับสมัคร 

การรับที่มหาวิทยาลัย
1. กลุ่มงานทะเบียนฯ นําแผนการรับมา
บันทึกข้อมูลในระบบงานรับสมัคร 

2. กําหนดการเช่ือมต่อฐานข้อมูลกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับสมัคร 

การรับออนไลน ์
1. กลุ่มงานทะเบียนฯ เตรียมระบบรับสมัคร 

2. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์การรับสมัคร 

3. ปรับปรุงข้อมูลระบบรับสมัครนักศึกษา
ออนไลน์ 

 

4. รับสมคัรนักศึกษา กลุ่มงานทะเบียนฯ ดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ โดยรับ
สมัครผ่าน 2 ช่องทาง ดังน้ี รับตรงที่
มหาวิทยาลัย และรับออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
http://regis.nsru.ac.th 

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. ใบสมัครนักศึกษา 
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบ 

1. หลังเสร็จสิน้กระบวนการรับสมัคร
นักศึกษา กลุม่งานทะเบียนฯ นําเข้ารายช่ือผู้
มีสิทธ์ิสอบ เขา้สู่ตารางฐานข้อมูลระบบรับ
สมัครนักศึกษา 

2. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดทําประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 
   - หน้าเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 

   - ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 

1. ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบคัดเลอืก 

2. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบคัดเลือก 

6. เตรียมห้องสอบและ
ข้อสอบ 

เตรียมห้องสอบ และจัดทําขอ้สอบคัดเลือก  

7. สอบคัดเลือก ดําเนินการสอบคัดเลือก โดยจัดให้มีการสอบ
ข้อเขียน และสอบปฏิบัติ 

   - สอบข้อเขียน สําหรับผูส้มัครทุกคน 

   - สอบปฏิบัติเพ่ิม เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชา
ดนตรี 

 

8. ประมวลผลสอบ และ
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

1. หลังเสร็จสิน้กระบวนการสอบคัดเลือก
กลุ่มงานทะเบียนฯ ดําเนินการตรวจข้อสอบ 
และประมวลผลการสอบคัดเลือก 

2. จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์

1. ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

2. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบสัมภาษณ ์

9. สอบสมัภาษณ์ 1. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดส่งแฟ้มรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชา ให้คณะ 
4 คณะ (ยกเว้นคณะครุศาสตร์) 

2. คณะ 4 คณะ (ยกเว้นคณะครุศาสตร์) 
ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 

3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ
สัมภาษณ์ คณะจัดส่งผลการสอบสัมภาษณใ์ห้
กลุ่มงานทะเบียนฯ 
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
10. บันทึกผลสอบ
สัมภาษณ์ และประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ ตรวจสอบจํานวนผู้มา
สอบสัมภาษณ ์จํานวนผู้ขาดสอบสัมภาษณ ์
จํานวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจํานวนผู้
ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

2. บันทึกผลสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครทุกคน
ในระบบงานรับสมัคร 

3. นําเข้าข้อมูลรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์เข้าสูต่ารางฐานข้อมูลระบบบันทกึ
ใบรายงานตัวนักศึกษา  และโปรแกรม 
Entrance2017 

4. จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา 
   - หน้าเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 

   - ป้ายประกาศหน้าอาคาร 14 

1. ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษา 

2. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เข้าศึกษา 

11. รับรายงานตัว
นักศึกษา 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ เตรียมฐานข้อมูลการ
รายงานตัวนักศึกษา 

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การรับรายงานตัวนักศึกษา 

3. จัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา 

4. ดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา 

 

 
3. การรับนักศกึษาประเภทสว่นกลาง (Admissions) 
 ในการรับนักศึกษาประเภทส่วนกลาง (Admissions) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะ
จัดส่งข้อมูลให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 
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 ซึ่งขั้นตอนวิธีในการดําเนินงานมีดังน้ี 
กิจกรรม ขั้นตอน / วิธดํีาเนนิงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง

1. รับหนังสือจาก ทปอ. ที่
ขอรายละเอียดเก่ียวกับ
การรับนักศึกษา 

  

2. ส่งรายละเอียดเก่ียวกับ
การรับสมัครให้ ทปอ. 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือสง่
ให้ ทปอ. ดังน้ี 
   - ตารางการรับ สาขาวิชา จํานวนรับ ตาม
แผนการรับที่กําหนดไว้แล้ว 
   - เกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามรูปแบบของ 
ทปอ. 
   - คุณสมบัติเฉพาะ และข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย 
   - รายช่ือผู้ประสานงาน 

2. ทําบันทึกขอ้ความ พร้อมจัดส่งข้อมูล
ข้างต้นให้ ทปอ. 

1. แผ่นพับ
องค์ประกอบและค่า
ร้อยละของกลุ่ม
สาขาวิชาฯ 

2. ตารางการรับบุคคล
เข้าศึกษาฯ 

3. ทปอ. ประกาศรับสมัคร 
และดําเนินการรับสมัคร 

 เว็บไซต์ 
http://a.cupt.net 

4. รับหนังสือจาก ทปอ. ที่
ขอรายละเอียดเก่ียวกับ
การสอบสัมภาษณ์ 

  

5. ส่งรายละเอียดเก่ียวกับ
การสอบสัมภาษณ์ให้ 
ทปอ. 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือสง่
ให้ ทปอ. ดังน้ี 
   - ตารางจํานวนที่ต้องการรับเข้าสอบ
สัมภาษณ ์
   - กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สัมภาษณ ์
   - รายนามผู้มีอํานาจในการตัดสินใจและผู้
ประสานงานเกี่ยวกับการคัดเลือก 
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กิจกรรม ขั้นตอน / วิธดํีาเนนิงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
2. ทําบันทึกขอ้ความ พร้อมจัดส่งข้อมูล
ข้างต้นให้ ทปอ. 

6. ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย 

 เว็บไซต์ 
http://a.cupt.net 

7. รับหนังสือจาก ทปอ. ที่
ส่งรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ และเอกสาร
ประกอบการสอบ
สัมภาษณ ์

  

8. สอบสมัภาษณ์ 1. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดส่งแฟ้มสัมภาษณใ์น
แต่ละสาขาวิชา ให้คณะ 5 คณะ 

2. คณะ 5 คณะ ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 

3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ
สัมภาษณ์ คณะจัดส่งผลการสอบสัมภาษณใ์ห้
กลุ่มงานทะเบียนฯ 

4. กลุ่มงานทะเบียนฯ ตรวจสอบจํานวนผู้มา
สอบสัมภาษณ ์จํานวนผู้ขาดสอบสัมภาษณ ์
จํานวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจํานวนผู้
ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

5. บันทึกผลสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครทุกคน
ในระบบงานรับสมัคร 

6. นําเข้าข้อมูลรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์เข้าสูต่ารางฐานข้อมูลระบบบันทกึ
ใบรายงานตัวนักศึกษา และโปรแกรม 
Entrance2017 

 

9. ส่งผลสอบสมัภาษณ์ให้ 
ทปอ. 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือสง่
ให้ ทปอ. ดังน้ี 
   - แบบสรุปผลการสอบสัมภาษณ์ฯ (จป.1) 
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กิจกรรม ขั้นตอน / วิธดํีาเนนิงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง
   - แบบรายงานผลการสอบสัมภาษณ์ฯ 
(จป.2) 
   - แบบลงลายช่ือของผู้เข้าสอบสัมภาษณฯ์ 
(จป.3) 
   - แบบลงลายมือช่ือของผู้มารายงานตัวเข้า
สอบสัมภาษณฯ์ (จป.4) 
   - จานบันทึกข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ขาดสอบ
สัมภาษณ์และผู้ที่มหาวิทยาลยัไม่รับเข้าศึกษา 
(จป.5) 

2. ทําบันทึกขอ้ความ พร้อมจัดส่งข้อมูล
ข้างต้นให้ ทปอ. 

10. ทปอ. ประกาศรายช่ือ
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

  

11. รับหนังสือจาก ทปอ. 
ที่ส่งรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษา 

  

12. รับรายงานตัว
นักศึกษา 

1. กลุ่มงานทะเบียนฯ เตรียมฐานข้อมูลการ
รายงานตัวนักศึกษา 

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การรับรายงานตัวนักศึกษา 

3. จัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา 

4. ดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา 

 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการรับสมัคร
ภายในมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจใน
กระบวนการรับสมัครในแต่ละรอบไม่ตรงกัน 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดให้มี
การประชุมช้ีแจง ทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับสมัครนักศึกษา 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
จัดทําเอกสารประกอบเพ่ือช้ีแจงถึงขั้นตอนวิธีการ
รับสมัครในแต่ละรอบ 

2. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการรับสมัคร 
จัดส่งข้อมูลใหส้ํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไม่ถูกต้อง 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดให้มี
การประชุมช้ีแจง ทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับสมัครนักศึกษา 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
จัดทําแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3. การส่งรายช่ือ เอกสารการสมัคร และเงินค่า
สมัครจากอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการมีความยุ่งยาก ล่าช้า 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ดําเนินการจัดทําระบบการส่งเอกสารของอาจารย์
แนะแนวฯ แบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวก และทําให้การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็ว และถกูต้อง 

4. ผู้สมัครทําการสมัครผ่านระบบแบบออนไลน์
ไม่ได้ 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
จัดทําขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ให้
ผู้สมัครได้อ่านและศึกษาถึงวิธีการเบ้ืองต้นให้
เข้าใจก่อนทําการสมัคร 

2. มีช่องทางในการติดต่อ สอบถาม ดังน้ี 
   - เว็บบอร์ดห้องทะเบียน 
http://regis.nsru.ac.th/commun/webboard
   - หมายเลขโทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1204 -
1207 
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  - Facebook สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

5. จํานวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษาของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ไม่ได้ตามแผนการ
รับ 

ทําบัญชีรายช่ือสํารองสําหรับหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ไว้สาขาวิชาละ 30 คน โดยจะ
ขึ้นบัญชีรายช่ือสํารองไว้จนถึงวันก่อนวันเริ่มรับ
สมัครนักศึกษารอบรับตรง (รอบ 2) เผื่อในกรณีที่
บางสาขาวิชามีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาแล้วมคีวาม
ประสงค์ขอลาออก ทําให้จํานวนไม่ครบตาม
แผนการรับ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2550 
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 รอบ 1 
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3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 รอบ 2 
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4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ 
ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา 
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5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556 
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6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2550 
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7. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการ
วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 
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