คำนำ
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สาหรับอาจารย์ จัดทาขึ้นโดยสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาข้อมูล
และพัฒนาระบบสารสนเทศ สาหรับนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป โดยจะมีการแบ่ง
ออกเป็นส่วนหลัก ๆ ดังนี้คือ
ส่วนที่ 1 ทาความรู้จักกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่วนที่ 2 ถาม – ตอบข้อข้องใจ
ส่วนที่ 3 สนส. เรามีอะไรใหม่ ในปี 2559
ส่วนที่ 4 สาระน่ารู้ สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ ของนักศึกษา
ทั้งนี้ส านั กส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนหวังเป็น อย่า งยิ่งว่า คู่มื อการใช้งานระบบ
สารสนเทศฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ นักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป ขอขอบคุณคณะทางาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทาไว้ ณ โอกาสนี้

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ทำควำมรู้จัก สนส.

3

โครงสร้างการบริหารงาน สนส.
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ทปี่ รึกษา
ส่วนที่ 2 ถำม – ตอบข้อข้องใจ
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ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนของนักศึกษากองทุนกู้ยืม (กยศ.) อย่างไร
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดทาผลงานวิชาการอย่างไร
ให้ I นักศึกษาถ้านักศึกษาออกไปแล้ว จะทาอย่างไร
กรณีมีการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าจะขอดูผลการเรียนในสาขาวิชานั้นได้อย่างไร
สามารถตรวจสอบตารางสอนได้อย่างไร
สามารถค้นหารหัสวิชาและรหัสอ้างอิงได้ที่ไหน
สามารถค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างไร
อยากค้นหาข้อมูลตารางเรียนนักศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาทาอย่างไร
การค้นหาข้อมูลการใช้งานห้องเรียนได้อย่างไร
เกณฑ์การเปิดหมูเ่ รียนพิเศษ
การประกาศพ้นสภาพนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากที่ไหน
นักศึกษามานั่งเรียนแต่ไม่ได้ลงทะเบียน และไม่มีชื่อ และไม่สามารถกรอก ข้อมูล
คะแนนแต่มาเรียนจนจบและสอบปลายภาค ผู้สอนควรทาอย่างไร
ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีฐานข้อมูลให้สบื ค้น
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ของหลักสูตรเอกเดี่ยว/เอกโท/เอกคู่ มีจานวนเอกสารกี่คน
การรายงานตัวนักศึกษาไม่จาเป็น ต้องทาวันเดียวพร้อมกัน ควรจ่ายเงินที่ธนาคารแล้ว
นาไปให้เจ้าหน้าทีร่ ายงานตัวพร้อมหลักฐาน
การจัดสอบขอเวลามากขึ้น
แบบฟอร์มที่ถกู ต้องของสานักส่งเสริมวิชาการสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน
แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ส่วนที่ 3 สนส. เรำมีอะไรใหม่ ในปี 2558
Mobile Application NSRU Regis
การใช้งานระบบ ตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษา ออนไลน์
การพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินลงทะเบียนสาหรับนักศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบคาร้องขอเพิม่ รายวิชาแบบออนไลน์
ส่งรายการจัดสอนออนไลน์
คู่มือระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน
คู่มือการใช้งานระบบ TQF ออนไลน์
คู่มือสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
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สำรบัญ
คู่มือการบริหารและการพัฒนาหลักสูตร
ส่วนที่ 4 สำระน่ำรู้ สำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำขั้นตอนกำรปฏิบัติ ของนักศึกษำ
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การลงทะเบียนรายวิชา
การขอยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การชาระเงินลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
การขอถอนวิชา
การยกเลิกวิชา
การขอยกเว้นรายวิชา
การลาพักการเรียน
การขอย้ายสถานศึกษา
การยื่นคาร้องขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
สำระน่ำรู้เกีย่ วกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลกำร
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1. ทาความรู้จัก สนส.
ในรอบปีงบประมาณที่ ผ่านมา มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี นโยบายด้านการจัดการศึก ษาที่
มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดั่งปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยที่
เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น” จากนโยบายในการดาเนินงานที่ชัดเจนได้ถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง 10 หน่วยงาน ให้มีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้
การดาเนินงานในภาพรวมบรรลุตามเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม โดยก าหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ก ารด าเนิ น งานในระดั บ ส านั ก ตลอด
ปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
ปรัชญา/ปณิธาน
ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ
วิสัยทัศน์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรทีท่ ันสมัยให้บริการถูกต้องรวดเร็ว
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
2. ดาเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล
3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป
4. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
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เอกลักษณ์
สานัก ส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ ท าหน้าที่ ส นับ สนุนการดาเนินงาน และ
สนับสนุนงานด้านวิชาการและงานบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมัยในด้าน
วิชาการ
อาคาร สถานที่
การดาเนินงานสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากจะมีการให้บริการด้านวิชาการแล้ว หน่วยงานยัง
ให้บริการด้านห้องเรียน ในอาคารเรียนรวม (ตึกอานวยการ อาคาร 14) มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการใน
ความดูแลดังนี้
ห้องเรียนรวม ชั้น 4
จานวน 8 ห้อง
ห้องเรียนรวม ชั้น 5
จานวน 8 ห้อง
ห้องเรียนรวม ชั้น 6
จานวน 8 ห้อง
ห้องเรียนรวม ชั้น 7
จานวน 8 ห้อง
ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้น 8
จานวน 5 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8
จานวน 1 ห้อง
ครุภัณฑ์ประจาห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ
จานวน 94 ชุด
เครื่องฉาย Projector
จานวน 40 ชุด
เครื่องฉาย Visualizer
จานวน 40 ชุด
ชุดเครื่องเสียง
จานวน 40 ชุด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีงบประมาณ 2557 สานัก ส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน มี การวางยุท ธศาสตร์ในการพัฒ นา
หน่วยงาน และสอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารพั ฒ นาหลัก สู ต รที่ ใช้ จั ด การเรีย นการสอนให้ มี รูป แบบ
กระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด และสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติจากส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่ง ชาติ รวมทั้ งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
คณาจารย์คณะต่าง ๆ ในการจัดทาหลักสูตร ตั้งแต่การจัดทาเล่มหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดรายวิชา (มคอ.
3) รายละเอียด โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ “หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เป็ นยุท ธศาสตร์ในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึก ษา ด้าน
หลักสูตรและแผนการเรียน และด้านการบริหารงานวิชาการ ให้มีระบบสนับ สนุนการดาเนินงานที่ทั นสมั ย
รวดเร็ว ถูกต้อง บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
จากภารกิจของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ มุ่งเน้น
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับ บริก าร การพัฒ นางานให้บ ริก าร จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒ นา
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ศัก ยภาพบุคลากร กระบวนการให้ บ ริก าร หรือการจัดสิ่ง สนับ สนุนการให้บ ริก าร เช่ น ระบบสารสนเทศ
อุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการ เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ
สานักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน มีการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุ นการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว

โครงสร้างการบริหารงาน สนส.
จากโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สภามหาวิทยาลัยได้จัดสรรกรอบงานของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม การดาเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยทา
หน้าที่ประสานงานด้านวิชาการ ด้านงานทะเบียนและประมวลผล ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน แก่นิสิต
นัก ศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ถือเป็นหน่วยงาน 1 ใน 10 หน่วยงานตามโครงสร้างภายในของ
มหาวิทยาลัย และเพื่อให้การบริหารจัดการคล่องตัว การบริหารจัดการที่รวดเร็ว สะดวก และเป็นเอกภาพ
สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภายในทั้ง 10 หน่วยงาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 13 /2549 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ในส่วนของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
โครงสร้างการ ดังนี้
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการประจาสานัก

รองผู้อานวยการ

กลุม่ งานบริหารสานักงาน
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานพัสดุการเงิน
- งานบุคลากร
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานประกันคุณภาพ งานกพร.
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ
อนุกรรมการวิชาการ

กลุม่ งานส่งเสริมวิชาการ
- งานจัดตารางเรียนและตารางสอบ
- งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร
- งานวางแผนการเรียนการสอน
- งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและ
การสอน
- งานประเมินการจัดการศึกษา
- งานสนับสนุนการจัดทาผลงานทาง
วิชาการ
- งานบริการวิชาการด้านการเรียน
นอกแผน
- งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ
อาจารย์

กลุม่ งานทะเบียนและประมวลผล
- งานรับนักศึกษา
- งานทะเบียนนักศึกษา
- งานลงทะเบียนและประมวลผล
การเรียน
- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ
- งานพระราชทานปริญญาบัตร
- งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา
- งานคู่มือนักศึกษา
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สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิชาการบัณฑิตศึกษา
- งานบริการการศึกษา
- งานมาตรฐานการศึกษา
หมายเหตุ สานักงานบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะ
เทียบเท่ากลุ่มงานในสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

การดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการกาหนดเป้าหมายของสานัก ฯไว้ คือ
เป็นองค์ก รที่ มีคุณ ภาพในการท างานและเน้นการให้บ ริก ารแบบ Service mind โดยแบ่ง กลุ่ม งานต่าง ๆ
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงานบริหารสานักงานผู้อานวยการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุ รการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ
วัสดุครุภัณฑ์งานประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งงานด้านวิชาการ จากคณะกรรมการบริหารวิชาการชุดต่าง ๆ
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา
การประมวลผลการเรียน ระบบงานสาหรับคณาจารย์ เป็นต้น
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ดูแลประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนการสอน
การจัดตารางเรียนตารางสอบ งานเอกสารหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ นักศึกษา ฯลฯ
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ซึ่งจัดตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดาเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา
การบริหารงานบุคคล
จากโครงสร้างการบริห าร สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี พันธกิจ และการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก ทั้งในด้านการให้บริการวิชาการ การให้บริการ
ข้อมู ล สารสนเทศ รวมถึงการให้บ ริก ารด้านห้องเรียน ห้องประชุม ในอาคารเรียนรวม โดยงานส่วนใหญ่ใช้
บุคลากรเป็นผู้ประสานงาน และจัดทารายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการ ถือว่าบุคลากรภายในหน่วยงาน
เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ ภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ ดังปรัชญาที่ว่า “ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ” ปัจจุบันหน่วยงานมีผู้บริหาร
และบุคลากร ทั้งสิ้น 29 คน ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
การศึกษา
ผู้บริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 อาจารย์ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
ศษ.ด.
2 อาจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
ปร.ด.
3 อาจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์
วศ.ด.
4 อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
กศ.ด.
5 อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
วท.ม.
6 นายธรรมนูญ จูทา
ศษ.ม.
7 น.ส.ธิติยา หงษ์เวียงจันทร์
8 น.ส.ขนิษฐา พวงมณีนาค
9 นางวรรฒนา ไวยมิตรา
กลุ่มงานบริหารสานักงานผู้อานวยการ
10 น.ส.สุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตาแหน่งบริหาร

วท.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักส่งเสริมฯ
หั ว หน้ า ส านั ก งานผู้ อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

บธ.ม.

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สนส. สัญจร ครั้งที่ 3
6

ที่
ชื่อ - สกุล
11 น.ส.ณฤนรรณ เอี่ยมมี
12 น.ส.วรางคณา เขียวแก้ว
13 นายวิศรุต พัฒนพงษ์
กลุ4มงานทะเบียนและประมวลผล
15 นางนวลศรี ดีวันนะ
15 นายนิโครธ ช่างชัย
16 นางศิราณี จตุรทิศ
17 นายเสรี ขุนจานงค์
18 น.ส.อภิญญาศิริ กวางแก้ว
19 น.ส.สิริพร อรามรุณ
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
20 นางกัญญ์ชพร จันติวงค์
21 น.ส.วริศนันท์ ทัดนุ่ม
22 น.ส.กัญจนพร จันทร์ดา
23 นายนิรันดร์ มุจรินทร์
24 นายพัทธ์ชยันภ์ ธนวัตรพลิน
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
25 อาจารย์อนงค์นาถ ยิ้มช้าง
26
27
28
29

น.ส.ณัฐชนันท์ สาลี
น.ส.วิลัยลักษณ์ ถ้าทองพัฒนา
น.ส.อาภาพร กอนตน
นายธราธาร์ คาเอี่ยม

การศึกษา
บธ.บ.
ศศ.บ.
วศ.บ.

ตาแหน่งวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ

ตาแหน่งบริหาร
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ม.6
ศษ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานพิมพ์ดีด 2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค.บ.
วท.บ.
วท.บ.
นศ.ม.
ค.ม.

ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานพิมพ์ดีด 2
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กศ.ม.

อาจารย์

ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ศล.บ.

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่โครงการ

ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สนส. สัญจร ครั้งที่ 3
7

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาในระดับการเรียนระดับอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับนักศึกษา กศ.บป. ซึ่งจะเห็นว่ามีการกาหนดไว้ในข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครู
ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ พ.ศ. 2536 ข้อ 4 และข้อ 9
สิ่งที่สถาบันคาดหวัง
1. นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษา ได้สะดวก ทั่วถึงทุกคน และตลอดเวลาการศึกษาอยู่ใมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ด้านวิชาการ
2.1.1 การลงทะเบียนและการชาระเงิน
 แนะนาวิธีการลงทะเบียนและชาระเงิน
 ให้คาปรึกษาแนะนาการเลือกวิชาเรียน
 ให้คาปรึกษาแนะนา ตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบวิธีการยกเลิก – เพิ่ม –
ถอน
 การโอน และการยกเว้นรายวิชาเรียน
 การลา, การขาดสอบและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบ ติดตามผลเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการลงทะเบียน การชาระเงิน
ของ นักศึกษา (ควบคู่กับกลุม่ งานทะเบียนและกองคลัง)
 ทาระเบียนสะสมควบคู่กับฝ่ายทะเบียน
2.1.2 การเรียนการสอน
 แนะนาวิธีการเรียน การประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเรียน
 แนะนาแหล่งวิชาการ นวัตกรรมต่าง ๆ
 ประสานงานกับอาจารย์ทปี่ รึกษาอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานอาชีพของนักศึกษา
 แจ้งภาควิชา คณะ ในกรณีที่มีปญ
ั หาด้านการเรียนการสอน
 ตรวจสอบรายวิชาเรียน และโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษา
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2.2 หน้าที่ด้านแนะแนว - กิจกรรม
 ให้ความร่วมมือในการรับรายงานตัวของนักศึกษา
 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุ่มที่ตนทาหน้าที่เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
 กาหนดเวลาและสถานที่ที่นักศึกษาจะพบได้เสมอ
 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและชุมชน
 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพจริยธรรมและวัฒนธรรม ให้ข้อคิดเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
2.3 หน้าที่ในการบริหารงาน
 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพบนักศึกษา เพื่อทาความเข้าใจกับ
นัก ศึ ก ษาในเรื่อ งปรั ชญา นโยบาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คับ ข้ อก าหนดของ
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 เป็ นผู้ นานั ก ศึ ก ษาในการริเริ่ ม หรือ จัดกิ จ กรรมต่ าง ๆ อัน จะท าให้ เกิ ด
ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความมี วิ นั ย และ
วัฒนธรรมอันดี
 ทั้งหมดนี้เพื่อให้นักศึกษาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยความสุข ไม่มีความ
คับข้องใจ รัก และภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเรา ในการนี้ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้จัดทา คู่มือสาหรับอาจารย์ทปี่ รึกษา ซึ่งอาจารย์
และผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://apr.nsru.ac.th
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2. ถาม - ตอบข้อข้องใจ
ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนของนักศึกษากองทุนกู้ยืม (กยศ.) อย่างไร
ป ยนได้ดาเนินการปรับฐานข้อมูลให้มีสถานะกู้ยืมแสดงให้ทราบแล้วโดยสามารถเข้า
งานทะเบี
ตรวจสอบข้อมูลดังนี้
1. เข้าใช้งานเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th

2. เข้าใช้งานที่เมนูสอบถามข้อมูล/ ข้อมูลการลงทะเบียน/สอบถามด้วยรหัสวิชา ดังภาพ

3. เลือกประเภทนักศึกษา/ภาคการศึกษา/และรหัสวิชาที่ต้องการทราบข้อมูล

4. จะพบกับหน้าต่างที่แสดงข้อมูลวิชา หมู่เรียน และผูส้ อน ให้เลือกดูรายชื่อผูล้ งทะเบียนตามหมู่
เรียนที่ต้องการ
สนส. สัญจร ครั้งที่ 3
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5. จะพบกับหน้าต่างที่แสดงข้อมูลสถานะนักศึกษาลงทะเบียน/จานวนผู้ชาระเงินแล้ว/รอชาระเงิน
จาก กยศ. /ยังไม่ชาระ ดังภาพ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดทาผลงานวิชาการอย่างไร
สาหรับอาจารย์วิชาการได้รบั การแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แล้วจึงจะสามารถขอเบิกเงินอุดหนุนส่วนทีเ่ หลือได้ ในอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุน มีรายละอียด
ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีอัตรา ดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอน จานวนเงิน 15,000 บาท
2. งานวิจัย จานวนเงิน 15,000 บาท
3. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา จานวนเงิน 15,000 บาท
4. ค่าที่ปรึกษาการจัดทาผลงานวิจัย จานวนเงิน 3,000 บาท
5. ค่าที่ปรึกษาการจัดทาผลงานทางวิชาการอื่น จานวนเงิน 3,000 บาท
รองศาสตราจารย์ มีอัตรา ดังนี้
1. เอกสารคาสอน จานวนเงิน 20,000 บาท
2. งานวิจัย จานวนเงิน 20,000 บาท
3. ผลงานอื่น ๆ เช่น ตารา จานวนเงิน 20,000 บาท
ศาสตราจารย์ มีอัตราการจ่ายเงินอุดหนุน 100,000 บาท
โดยดาเนินการดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ม โครงการ ผลิตตาราวิชาการและเอกสารการสอน (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สนส.)
เสนอคณบดี แล้วนาส่งที่ สนส.
2. สนส. เสนอ ผอ.สานัก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามลาดับ
3. หลังจากโครงการอนุมัติแล้วและคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยฯ
แต่งตั้งไว้ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ทาหน้าที่ประเมินผลงานแล้ว ผู้ขอรับทุนอุดหนุนเขียน
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินโดยได้รับทุนอุดหนุนได้กงึ่ หนึง่ หลังจากผู้ขอกาหนดตาแหน่งทาง

ให้ I นักศึกษาถ้านักศึกษาออกไปแล้ว จะทาอย่างไร
1. I ในกรณีนักศึกษาทางานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2. I (ขส) ให้กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษาต้องมายื่นคาร้องขอสอบภายใน 15 วัน
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติให้สอบ นักศึกษาดาเนินการติดต่อขอสอบกับอาจารย์
ผู้สอน และ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนภายในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาไม่มายื่นคาร้องภายใน
15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น E ทันที
สนส. สัญจร ครั้งที่ 3
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แผนภาพการยื่นคาร้องขอรับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
กรณีมีการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าจะขอดูผลการเรียนในสาขาวิชานั้นได้อย่างไร มี วิธีการแก้ไขในระบบอย่างไร

กรณีมีการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คณะดาเนินการแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งที่งาน
ทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล อาจารย์ทปี่ รึกษาต่อไป

สามารถตรวจสอบตารางสอนได้อย่างไร
การใช้งานระบบการตรวจสอบตารางเรียน
เข้าสู่หน้า เว็บไซต์ http://apr.nsru.ac.th
1. คลิกเลือกเมนู ตารางเรียนตารางสอน
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2. คลิกเลือกปีการศึกษาที่ต้องการ ตรวจสอบตารางเรียน

3. หลังจากที่เลือกคลิกเลือกปีการศึกษาที่ต้องการ ตรวจสอบตารางเรียนจะปรากฏภาพ

ตารางเรียนและตารางสอบ มีให้นักศึกษาสามารถ เข้าตรวจสอบได้โดยสามารถค้น หา
1. ค้นหารหัสวิชาและรหัสอ้างอิง
2. ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
3. ข้อมูลตารางเรียนนักศึกษาส่วนบุคคล
4. ข้อมูลการใช้งานห้องเรียน
รวมทั้งยังสามารถ download ไฟล์ในรูปแบบ ไฟล์ PDF

สามารถค้นหารหัสวิชาและรหัสอ้างอิงได้ที่ไหน
การค้นหารหัสวิชาและรหัสอ้างอิงอาจารย์สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่หน้าเว็บไซต์ regis.nsru.ac.th /สอบถาม
ข้อมูล/รหัสวิชาสามารถค้นหา สอบถามข้อมูลวิชาเรียนในฐานข้อมูลโดยอาจารย์กรอกรหัสวิชาหรือรหัส
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อ้างอิง หรือชื่อวิชา ที่ต้องการค้นหาดังภาพ

สามารถค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างไร
การค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต่าง ๆ โดยอาจารย์เข้าค้นหาข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์
http://apr.nsru.ac.th เลือก “ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน จะปรากฏ หน้าต่างดังภาพ

เลือก ประเภทนักศึกษาที่ต้องการค้นหา เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา เลือกรหัสวิชา หรือชื่อวิชาที่
ต้องการ ค้น หา แล้ว คลิก ปุ่ม Search
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อยากค้นหาข้อมูลตารางเรียนนักศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษาทาอย่างไร
อาจารย์ที่ ป ระสงค์จ ะทราบตารางเรียนของนัก ศึก ษา สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ ห น้าเว็บ ไซต์
http://apr.nsru.ac.th โดยอาจารย์เลือกเมนู “ข้อมูลตารางเรียนนักศึกษาส่วนบุคคล” จะปรากฏ หน้าต่าง

ดังภาพ ที่ เลือกใส่ รหัสนักศึกษาที่ตอ้ งการค้นหา คลิก ปุม่ ค้นหา
หลังจากนั้นจะพบหน้าหน้าต่างแสดง ข้อมูลตารางเรียนของนักศึกษาโดย แสดงภาคการศึกษา ปัจจุบัน
เท่านั้น

การค้นหาข้อมูลการใช้งานห้องเรียนได้อย่างไร
โดยนักศึกษาเลือก อาจารย์ที่ประสงค์จะทราบตารางเรียนของนักศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่
หน้าเว็ปไซต์ http://apr.nsru.ac.th โดยอาจารย์เลือกเมนูตารางเรียนตารางสอน\เลือกข้อมูลการใช้งาน
ห้องเรียน เลือกใส่ ห้องเรียนที่ต้องการค้นหา คลิก ปุ่ม ค้นหา

หลังจากเลือกห้องที่ต้องการดูข้อมูลการใช้งานห้อง แล้ว โปรแกรมจะแสดง ข้อมูลการใช้งานห้องเรียนโดยแสดง
ในรูปแบบตารางสอน
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เกณฑ์การเปิดหมู่เรียนพิเศษ ?
สาหรับอาจารย์ที่มีนักศึกษาในความดูแลต้องการขอเปิดหมูเ่ รียนพิเศษโดยมีเกณฑ์การเปิด
หมู่เรียนพิเศษดังนี้
1. ในกรณี ที่ มี รายวิชาซึ่ง นักศึก ษาประสงค์ขอนอกแผนการเรียนปกติดัง กล่าว เปิดสอนให้แก่
นักศึก ษาประเภทเดียวกั นในกลุ่มอื่นๆ ในปีการศึกษานั้นๆ ให้นักศึก ษามีสิทธิ์ เฉพาะขอลงทะเบียนเรียน
ร่วมกับนักศึกษากลุ่มที่เปิดสอนกลุม่ นั้นๆ หากกลุ่มของนักศึกษาประเภทเดียวกันไม่มีเปิดสอนในปีการศึกษา
นั้นแต่มีเปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทอื่นๆ เช่น ภาคปกติ หรือ กศ.บป หรือ อื่นๆ ให้นักศึกษาดังกล่าว
สามารถลงทะเบียนร่วมกับนักศึกษาประเภทอื่น ๆ นั้นได้ โดยชาระเงินในอัตราของนักศึกษาที่ไปเรียนร่วม
นั้นๆ ดังนั้นในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาซึ่งประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนเปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ
ของนักศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาตให้เปิดสอนเป็นกลุ่มเรียนพิเศษ
นอกแผนการเรีย นปกติ ทั้ งนี้ยกเว้นนัก ศึก ษาปีสุดท้ ายจบการศึก ษาได้แต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่ เกิ นที่
มหาวิทยาลัยกานหนด(นักศึกษาภาคปกติ ไม่เกิน25 หน่วยกิต นักศึกษาภาคกศ.บป ไม่เกิน 15 หน่วยกิต)
2. ในกรณีนอกเหนือจากข้อ 1 คือภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการ
เรียนปกติไม่มีการเปิดสอนวิชาดังกล่าวในแผนการเรียนปกติให้แก่นักศึกษากลุ่มใดๆ นักศึกษาสามารถยื่นคา
ร้องต่อคณะที่ สังกัดเพื่อ ขอให้ม หาวิท ยาลัยพิจารณาเปิดสอนเป็นกลุ่มเรียนปกติให้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาเปิดสอนให้ตามความจาเป็นเหมาะสมต่อไป

การประกาศพ้นสภาพนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากที่ไหน
การประกาศพ้นสภาพนักศึกษาโดยสามารถเข้าตรวสอบประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาทีห่ น้า เว็บไซต์ กลุม่
งานทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th
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นักศึกษามานั่งเรียนแต่ไม่ได้ลงทะเบียน และไม่มีชื่อ และไม่สามารถกรอก ข้อมูล
คาตอบ คะแนนแต่มาเรียนจนจบและสอบปลายภาค ผู้สอนควรทาอย่างไร
1. ผู้สอนแจ้งนักศึกษามาติดต่อทะเบียน เพื่อทาเรือ่ งจองรายวิชาเรียนและทาเรื่องจ่าย
ค่าลงทะเบียน
2. ผู้สอนเก็บคะแนนนักศึกษาไว้ก่อน จนกว่านักศึกษาจะทาเรื่องลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย
จึงส่งเกรด

ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีฐานข้อมูลให้สืบค้น
ปัจจุบันฐานข้อมูลสาหรับการสืบค้นของนักศึกษาและอาจารย์รวมกันที่ เว็บไซต์
http://gs.nsru.ac.th
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ของหลักสูตรเอกเดีย่ ว/เอกโท/เอกคู่ มีจานวนเอกสารกี่คน ?
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทา คู่มือมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ในหน้า เว็บไซต์http://apr.nsru.ac.th/Course_web/TQF
การรายงานตัวนักศึกษาไม่จาเป็น ต้องทาวันเดียวพร้อมกัน ควรจ่ายเงินที่ธนาคารแล้ว
นาไปให้เจ้าหน้าที่รายงานตัวพร้อมหลักฐาน ?
ปัจจุบันสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติแบ่ง
ออกเป็น 2 วัน พร้อมปรับลดขั้นตอนการรายงานตัวให้มีความกระชับยิง่ ขึ้นเพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้
แก่นักศึกษา

การจัดสอบขอเวลามากขึ้น
ให้คณะที่ต้องการจัดสอบในรายวิชาที่ต้องการขยายเวลาสอบส่งหนังสือแจ้งมาที่สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้ดาเนินการได้ตามความต้องการของคณะ

แบบฟอร์มที่ถกู ต้องของสานักส่งเสริมวิชาการสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ใหน
ปัจจุบันนักศึกษาและอาจารย์สามารถดาวน์โหลดคาร้องได้ที่ http://apr.nsru.ac.th เมนูแบบคา
ร้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
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เอกสารคาร้องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นว.01 -คาร้องทั่วไป
นว.04 -คาร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
นว.05 -คาร้องขอลากิจ-ลาป่วย
นว.06 -คาร้องขอลงทะเบียนเรียน (โดยเสียค่าปรับ)
นว.07 -คาร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน
นว.08 -คาร้องขอจองรายวิชาล่าช้า
นว.09 -คาร้องขอถอนรายวิชา
นว.10 -คาร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
นว.11 -คาร้องขอเปลี่ยนรหัสวิชา
นว.12 -คาร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
นว.13 -คาร้องขอลาพักการเรียนตลอดภาคการศึกษา
นว.14 -คาร้องขอลาออกจาการเป็นนักศึกษา
นว.15 -คาร้องขอใบแทนบัตรนักศึกษา, ใบ นว.3, ใบแสดงผลการเรียน, คาอธิบายรายวิชา
นว.16 -คาร้องขอใบรับรอง
นว.17 -คาร้องขอใบรายงานผลการศึกษา,ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ,ใบแทนปริญญาบัตร
นว.18 -คาร้องขอสาเร็จการศึกษา
นว.19 -คาร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
นว.20 -คาร้องขอรับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา (หลังเปิดภาคเรียน 15 วัน)
นว.21 -คาร้องขอเลื่อนการประเมินผลปลายภาคการศึกษา (ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน)
นว.23-คาร้องขอเพิ่มรายวิชา

SCAN ME
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แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพื่อให้กระบวนการเสนอเปิดหลักสูตร รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) เสนอการ
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย(สมอ.08) และการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ บัณฑิ ตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอ
กาหนดแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเข้าสู่คณะกรรมการสภาวิชา คณะกรรมอนุกรรมการฝ่าย
วิชาการสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
รายการ
1. คณะบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสาร เล่มหลักสูตร มคอ.2/สมอ.
08/เอกสารปิดหลักสูตร/รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) ให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้อง เสนอเข้าสภาวิชาการ
* กรณีที่ไม่ทันตามกาหนดจะนาเสนอสภาวิชาการในเดือนถัดไป
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกลับคณะและ
กาหนดเวลาในส่งกลับ
*กรณีที่ไม่ทันตามกาหนดจะนาเสนอสภาวิชาการในเดือนถัดไป

ระยะเวลา
ตัวอย่าง
ภายในสัปดาห์ ที่ 1 สัปดาห์ที่ 1
ของเดือน
เดือนมกราคม

สัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน

สัปดาห์ที่ 3
เดือนมกราคม

3. คณะส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2/สมอ.08/เอกสารปิดหลักสูตร/รายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) ที่แก้ไขแล้วให้สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนพร้อมหนังสือนาส่งจากคณะ จานวน 15 ชุด
4. เสนอเล่มหลักสูตร มคอ.2/สมอ.08/เอกสารปิดหลักสูตร/รายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) ต่อสภาวิชาการ

สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน

สัปดาห์ที่ 4
เดือนมกราคม

วันพฤหัสบดี ที่ 2
ของเดือน

5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งรายงานการประชุมสภา
วิชาการแจ้งให้คณะทราบเพื่อนาไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการและคณะบันทึกข้อความส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2/สมอ.08/
เอกสารปิดหลักสูตรให้อนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัย/
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) จานวน 10 ชุด
* กรณีที่ไม่ทันตามกาหนดจะนาเสนอเข้าสภาวิชาการในเดือนถัดไป
6. เสนอเล่มหลักสูตร มคอ.2/สมอ.08/เอกสารปิดหลักสูตร/ ต่อ
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัย/รายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร(มคอ.7)

สัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน

วันพฤหัสบดี
ที่ 2
เดือน
กุมภาพันธ์
สัปดาห์ที่ 3
เดือน
กุมภาพันธ์

- กลุ่มงานบริหาร
สานักงานผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- คณะ
- กลุ่มงานบริหาร
สานักงานผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

วันอังคาร สัปดาห์
ที่ 4 ของเดือน
* อาจเปลี่ยนแปลง
ตาม
ความเหมาะสม
สัปดาห์ที่ 1
ของเดือน

สัปดาห์ที่ 4
เดือน
กุมภาพันธ์

- กลุ่มงานบริหาร
สานักงานผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สัปดาห์ที่ 1
เดือนมีนาคม

- กลุ่มงานบริหาร
สานักงานผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
- คณะ

สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน

สัปดาห์ที่ 2
เดือนมีนาคม

- กลุ่มงานบริหาร
สานักงานผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

7. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งรายงานการประชุม
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบเพื่อนาไป
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัย
และคณะบันทึกข้อความส่งเล่มหลักสูตรมคอ.2/สมอ.08/เอกสารปิด
หลักสูตร/รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) ให้อนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัย จานวน 45 ชุด
* กรณีที่ไม่ทันกาหนดจะนาเสนอเข้าสภาวิชาการในเดือนถัดไป
8. เสนอเล่มหลักสูตร มคอ.2/สมอ.08/เอกสารปิดหลักสูตร/รายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) ต่อสภามหาวิทยาลัย

สนส. สัญจร ครั้งที่ 3
19

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ
- กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- กลุ่มงานบริหาร
สานักงานผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- คณะ

รายการ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัย
10. คณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยและคณะเสนอเอกสาร เล่มหลักสูตร
มคอ.2/สมอ.08/เอกสารปิดหลักสูตร/รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร(มคอ.7) ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน
30 วันหลังออกจาก
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
6. เสนอเล่มหลักสูตร มคอ.2/สมอ.08/เอกสารปิดหลักสูตร/ ต่อ
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัย/รายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร(มคอ.7)

ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน
สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน

ตัวอย่าง
สัปดาห์ที่ 4
เดือนมีนาคม
สัปดาห์ที่ 2
เดือนเมษายน

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ

วันอังคาร สัปดาห์
ที่ 4 ของเดือน
* อาจเปลี่ยนแปลง
ตาม
ความเหมาะสม

สัปดาห์ที่ 4
เดือน
กุมภาพันธ์

- กลุ่มงานบริหาร
สานักงานผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- คณะ
- กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

หมายเหตุ กรณีที่เป็นการเสนอหลักสูตร(มคอ.2) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7) เพื่ อให้คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะอนุก รรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือตัวแทนของหลักสูตรต้องเป็น
ผู้นาเสนอข้อมูล ด้วยตนเองในวันที่มีการประชุม
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3. สนส. เรามีอะไรใหม่ ในปี 2559
Mobile Application NSRU Regis
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำ Mobile Application NSRU Regis เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำในกำร ติดต่อ กับงำนทะเบียน เช่น เรื่องตรวจสอบ ผลกำรเรียน
ของนักศึกษำ ตรวจสอบตำรำงเรียนสำหรับนักศึกษำ ผลกำรสอบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์และ
ภำษำอัง กฤษ และกำร แจ้ง กำหนดกิจ กรรมทำงวิชำกำรต่ำงๆให้นักศึกษำทรำบผ่ำนทำง Mobile
Application NSRU Regis ซึ่ง ใช้งำนกับระบบปฏิบัติกำร

การใช้งานระบบ ตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษา ออนไลน์
1. เข้าสู่หน้า เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th

2. คลิกเลือกเมนู ข้อมูลสาหรับอาจารย์ พิมพ์รหัสอาจารย์ และ พิมพ์รหัสผ่าน
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คลิกที่เมนูประวัตินักศึกษำที่ท่ำนเป็นที่ปรึกษำ/ตรวจโครงสร้ำง

คลิกเลือกสำขำวิชำที่ต้องกำรตรวจสอบโครงสร้ำง/เลือกนักศึกษำที่ต้องกำรตรวจสอบโครงสร้ำง

จะพบหน้ำต่ำง เงื่อนไขและข้อตกลงกำรใช้งำน/คลิกยอมรับเงื่อนไข
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3. หน้าต่างนี้จะได้รวบรวมข้อมูล กำรจัดรำยวิชำเรียนของนักศึกษำรำยนั้น ๆ

การพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินลงทะเบียนสาหรับนักศึกษา
ระบบงำนออกแบบให้สำมำรถทำงำนกับเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต นักศึกษำสำมำรถพิมพ์ใบแจ้ง
ชำระเงินลงทะเบียนได้ตำมช่วงเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
1. เปิด Browser แล้วเข้ำไปที่เว็บไซต์ของกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

2. แล้วคลิกที่ หัวข้อ “ระบบงำนสำหรับนักศึกษำ” คลิกเลือก Login เข้ำระบบ
สำหรับนักศึกษำ

3. พิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษำ และพิมพ์รหัสผ่ำนและคลิก “ตกลง”
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4 . หน้ำจอแสดงข้อมูลสำหรับนักศึกษำ ในหน้ำต่ำงนี้ นักศึกษำ คลิกเมนู “พิมพ์ใบ
แจ้งชาระเงิน ”เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินลงทะเบียน

5. ในหน้ำจอนี้ระบบจะแสดง ข้อมูลกำรชำระเงินลงทะเบียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
และวันเวลำทีก่ ำหนดให้พิมพ์และชำระเงินในภำคกำรศึกษำปัจจุบัน นักศึกษำ
สำมำรถนำใบแจ้งชำระเงินที่พิมพ์ไปชำระเงินค่ำลงทะเบียนได้ตำมกำหนดกิจกรรมที่
ประกำศไว้ในแต่ละภำคกำรศึกษำ
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คู่มือการใช้งานระบบคาร้องขอเพิ่มรายวิชาแบบออนไลน์
1. เข้าสู่เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://apr.nsru.ac.th
ให้นักศึกษำเข้ำสู่หน้ำเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน คลิกที่ปุ่มเมนูทำงด้ำน
ขวำมือชื่อ “ระบบคาร้องขอเพิ่มรายวิชา”

2. หน้าระบบคาร้องขอเพิ่มรายวิชา
เมื่อเข้ำสู่หน้ำระบบคำร้องขอเพิม่ รำยวิชำ ให้นักศึกษำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจรำยละเอียดใน
หน้ำระบบคำร้องขอเพิ่มรำยวิชำให้ครบถ้วน จำกนั้นดำเนินกำรกรอกรหัสนักศึกษำและหมำยเลข
บัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก เพื่อเข้ำสู่ระบบ

สนส. สัญจร ครั้งที่ 3
25

3. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
เมื่ อนัก ศึก ษำเข้ำสู่ร ะบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมู ลรำยละเอียดของนักศึกษำ ข้อมู ล
ตำรำงเรียนของนักศึกษำ และจำนวนหน่วยกิตปัจจุบัน และหน่วยกิตที่ห้ำมลงเกิน
ในหน้ำนี้ข้อมูลตำรำงเรียนที่แสดงดังกล่ำว เป็นเพียงข้อมูลตารางเรียนตามแผนการเรียน
ของนักศึกษา ไม่ใช่ ข้อมูลที่นักศึกษาลงทะเบียนจริงๆ นัก ศึกษำจำเป็นต้องสังเกตข้อมู ลตำรำง
เรียน ข้อมูลรำยวิชำที่จะลงเพิ่มหรือรำยวิชำตำมแผนกำรเรียนที่จะถอนรำยวิชำ จะต้องมีหน่วยกิต
ไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของนักศึกษำ และรำยวิชำที่จะลงเพิ่มจะต้องไม่ซ้ำเวลำเรียนของนักศึกษำ
หำกต้องกำรขอเพิ่มรำยวิชำให้คลิกปุ่ม “ขอเพิ่มรายวิชา” อยู่ล่ำงสุดของหน้ำระบบ

ข้อมูลนักศึกษำ

4. ค้นหารายวิชาลงเพิ่ม
เมื่อเข้ำสู่หน้ำค้นหำรำยวิชำลงเพิ่ม สิง่ ที่นักศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรได้มีดังนี้
- ตรวจสอบหน่วยกิตปัจจุบันของนักศึกษำ
- ถอนรำยวิชำตำมแผนกำรเรียนของนักศึกษำ โดยกำรคลิกปุม่ “ลบ” (รูป ) เพื่อถอน
รำยวิชำตำมแผนกำรเรียนของนักศึกษำ
- กำรค้นหำรำยวิชำลงเพิม่ สำมำรถค้นหำได้จำก รหัสวิชำหรือชื่อวิชำ โดยกำรกรอก
ข้อมูลลงในช่องทีเ่ ตรียมไว้และกดปุ่ม “ค้นหา”
จำกนั้นเลือกรำยวิชำ วัน เวลำ ที่ต้องกำรแล้วคลิกปุ่ม “เลือก” รำยวิชำดังกล่ำวจะถูก
เพิ่มเข้ำสู่ตำรำงเรียนตำมแผนกำรเรียนของนักศึกษำ
- เมื่อจัดกำรตำรำงเรียนตำมต้องกำรแล้ว คลิกปุ่ม “ดาเนินการต่อ” เพื่อยืนยันกำรขอ
เพิ่มถอนรำยวิชำของนักศึกษำ
ตัวอย่ำง : เลือกรายวิชา วิถีโลกและวิถีไทย วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.05 ดังรูป
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5. การยืนยันข้อมูลการเพิ่มรายวิชา
ให้นักศึกษำกรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อได้จริง (หำกมีกรณีที่ เจ้ำหน้ำที่ต้องแจ้งให้
ทรำบ) และเลือกเหตุผลที่ ขอเพิ่ม รำยวิชำดังกล่ำว จำกนั้ นให้ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจำกหำกยืนยันกำรเพิ่มรำยวิชำแล้วจะไม่สำมำรถกลับมำแก้ไขข้อมูลได้อีก หำกมั่นใจแล้วให้คลิก
ปุ่ม “ยืนยันการเพิ่มถอน” หำกไม่มั่นใจ ให้คลิกปุ่ม “กลับ” เพื่อไปแก้จัดกำรข้อมูลตำรำงเรียนอีก
ครั้งหนึ่ง ดังรูป
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6. แบบฟอร์มคาร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชาเรียน
เมื่อยืนยันกำรทำรำยกำรเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงแบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มและขอถอน
รำยวิชำเรียน ให้นักศึกษำดำเนินกำรพิมพ์จำก Browser ได้เลย (แนะนำให้ใช้ Chrome Browser
เพรำะง่ำยต่อกำรพิมพ์สี) จำกนั้นให้นักศึกษำเซ็นยืนยัน พร้อมให้อำจำรย์ผู้สอนเซ็นกำกับ เพื่อให้
แบบฟอร์มให้กับกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำรดำเนินกำรต่อไป เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์

แบบฟอร์มขอเพิ่ม/ถอนรำยวิชำเรียน

ส่งรายการจัดสอนออนไลน์
ในปีกำรศึก ษำ2559 สำนัก ส่งเสริม วิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดทำ เว็บ ไซด์เพื่อกำรส่ง
รำยกำรจัดสอนแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์ในกำร ติดต่อกับกลุม่ งำนส่งเสริม
วิชำกำร โดยจะเริ่มทดลองกำรใช้งำนในภำคกำรศึกษำที่ 1/2559
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คู่มือระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน

ระบบฐำนข้ อ มู ล ค้ น หำรำยวิ ช ำเที ย บโอนจั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ ให้ ค ณำจำรย์ ห รื อ บุ ค ลำกรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ สำมำรถค้นหำรำยละเอียดรำยวิชำหรือพิมพ์เอกสำรกำรเทียบโอน
รำยวิชำต่ำงๆ ของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบที่จัดทำขึ้นใน
ขณะนี้มีรำยวิชำในปีหลักสูตร ได้แก่ ปี 2543, 2549 และปี 2554 เนื่องจำกรำยวิชำในมหำวิทยำลัย
มีจำนวนมำก และหลักสูตรผ่ำนมำ หลำยปี ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรค้นหำและนำเข้ำในฐำนข้อมูล
การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน
กำรเข้ำใช้ง ำนระบบฐำนข้อ มู ล ค้นหำรำยวิช ำเที ยบโอน
สำมำรถเข้ำใช้บ ริก ำรได้ ที่
เว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (http://apr.nsru.ac.th) ทำงเมนูทำงด้ำนซ้ำยใน
หัวข้อบริกำรสำหรับ อำจำรย์ เลือกเมนูที่มีชื่อว่ำ “ระบบฐำนข้อมูลค้นหำรำยวิชำเทียบโอน ประจำปี
2543, 2549 และปี 2554” หรือเข้ำใช้บริกำรได้ที่
http://apr.nsru.ac.th/description/search.php

กำรเข้ำใช้งำนระบบฐำนข้อมูลค้นหำรำยวิชำเทียบโอน
เมื่อเข้ำมำยังระบบฐำนข้อมูลค้นหำรำยวิชำเทียบโอน ประจำปี 2543, 2549 และปี 2554
จะได้ดัง รูป ที่ 2 ซึ่ง จะมี ช่อ งส ำหรับ ค้ นหำแบ่ง ออกเป็น 2 คอลัม น์ ได้แก่ ฝั่ง ซ้ ำยและฝั่ง ขวำ ซึ่ ง
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ ค้นหำรำยวิชำได้ทั้งฝั่งซ้ำยและฝั่งขวำ โดยเริ่มค้นหำได้ดังนี้
1. เลือกปีหลักสูตร ได้ที่เมนู “หลักสูตรปี” ปัจจุบันรำยวิชำที่ถูกเพิ่มลงฐำนข้อมูลได้แก่ปี
หลักสูตร 2543, 2549 และปี 2554
2. ระบุรหัสวิชำ หรือชื่อวิชำภำษำไทย
3. คลิกปุ่ม “Search” ระบบจะค้นหำผลลัพธ์ที่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ ดังภำพ ฝั่งซ้ำย หำก
ไม่พบ ระบบจะแจ้งว่ำ “ไม่พบรำยกำรที่ค้นหำ กรุณำค้นหำใหม่อีกครั้ง”
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การดูรายละเอียดรายวิชา
เมื่อค้นหำรำยวิชำที่ต้องกำรได้แล้ว สำมำรถคลิกดูรำยละเอียดของรำยวิชำนั้นๆ ได้ โดยกำร
คลิกใน ช่อง “รำยละเอียด” ของรำยวิชำนั้น ๆ ระบบจะแสดงรำยละเอียดของรำยวิชำ

หำกต้องกำรพิมพ์คำอธิบำยในรำยวิชำดังกล่ำว ให้ คลิกที่ปมุ่ พิมพ์หน้ำนี้
การเทียบโอนรายวิชา
กำรพิมพ์แบบฟอร์มเทียบโอนรำยวิชำ จะทำได้ก็ต่อเมื่อค้นหำรรำยวิชำที่ต้องกำรเทียบทัง้
สอนด้ำนแล้ว หำกต้องกำรเทียบรำยวิชำ ให้คลิกเลือกในช่อง เลือก ทั้งสอบด้ำนแล้วคลิกปุม่ “เทียบ
รายวิชา” ทำงด้ำนบน ระบบจะทำกำรแสดงผลออกมำในรูปแบบฟอร์มกำรขอเทียบรำยวิชำ เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถนำไปใช้ในกำรเทียบโอนรำยวิชำที่คณะวิชำที่นักศึกษำต้องกำรเทียบโอนรำยวิชำ
ต่อไป
ตัวอย่ำง : เลือกหลักสูตร ปี 2549รำยวิชำ เทคโนโลยีชีวภำพื้นบ้ำน และหลักสูตรปี 2554
รำยวิชำเทคโนโลยีชีวภำพพื้นบ้ำน ดังภำพ จำกนั้นคลิกปุม่ “เทียบรายวิชา”

รูปที่ 5 กำรเทียบรำยวิชำ
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รูปที่ 6 แบบฟอร์มกำรขอเทียบรำยวิชำ
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คู่มือการใช้งานระบบ TQF ออนไลน์
1. เข้าสู่หน้า เว็บไซต์ http://apr.nsru.ac.th

2. คลิกเลือกเมนู บริการสาหรับอาจารย์

3.เข้ำสู่ระบบในกำรเข้ำระบบครัง้ แรก
Username และ Password จะใช้เป็นชื่อรหัสอำจำรย์ เช่น
Username : EDXXX
Password : ******* (แจ้งให้ทรำบตำมบันทึกข้อควำมทีส่ ่งถึงคณะ)
และให้สำมำรถเข้ำแก้ไขรหัสผ่ำนได้ ตำมควำมต้องกำรของอำจำรย์โดยรหัสที่ใช้เป็นภำษำอังกฤษหรือ
ตัวเลข ผสมกันควำมยำวไม่เกิน 8 ตัวอักษร
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3. หน้าต่างนี้จะได้รวบรวมข้อมูล กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ TQF เพื่อเป็นแหล่งบริกำรข้อมล
สำหรับ กำรให้บริกำรอำจำรย์แล้วข่ำวสำรที่ต้องกำรแจ้งประชำสัม พันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกั บ
TQF

1

2

3

6
4

5
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบบฟอร์มหลักสูตรและกระบวนวิชำต่ำงๆ
แจ้งประชำสัมพันธ์ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับ TQF
แบบแสดงรำยงำนกำรส่งเอกสำร มคอ3- มคอ7
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พศ.2552
วีดีโองำนสัมมนำ
คู่มือสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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4. เข้าสู่หน้าจอหลักแล้วจะพบกับหน้าจอ
8
9

10
11
4

12
13

14

8. ข้อมูลหลักสูตร สำหรับอำจำรย์ และแสดงชื่อของผู้ใช้งำนระบบ
9. บริหำรข้อมูลสำหรับอำจำรย์ ในเรื่องต่ำง ๆ
10. แผนกำรเรียนนักศึกษำระดับปริญญำตรี
11. แผนกำรเรียนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
12. อัพโหลดไฟล์เอกสำร มคอ3- มคอ7
13. ตรวจสอบเอกสำรที่ได้รับกำร อัพโหลดแล้ว
14. ออกจำกระบบ
- หมายเลข 1
ข้อมูลหลักสูตร สำหรับอำจำรย์ และแสดงชื่อของผู้ใช้งำนระบบ

- หมายเลข 2
หน้ำแรก หลังจำกเข้ำสู่ระบบ สำมำรถเข้ำแก้ไขหรือเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้

- รหัสผ่ำนเดิม หมำยถึง รหัสผ่ำนที่เข้ำใช้งำนระบบล่ำสุด
- รหัสผ่ำนใหม่ หมำยถึง รหัสผ่ำนที่ต้องกำรจะเปลี่ยนใหม่
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- ยืนยันรหัสผ่ำนใหม่ หมำยถึง ยืนยันรหัสผ่ำนที่ตอ้ งกำรเปลีย่ นใหม่
- หมายเลข 3 และ 4
สำหรับ ตรวจสอบแผนกำรเรียนนักศึกษำทีบ่ ันทึกในฐำนข้อมูลกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน
กรอกข้อมูลรหัสห้องเรียนที่ตอ้ งกำรค้นหำแผนกำรเรียน

- หมายเลข 5
กำรอัฟโหลดไฟล์ เอกสำร มคอ. 3 – มคอ 7 ตำมปีกำรศึกษำ

เลือกภำคกำรศึกษำ กำรอัพโหลดไฟล์ เอกสำร มคอ. 3 – มคอ 7

คลิกเลือกวิชำที่ต้องกำร กำรอัพโหลดไฟล์ เอกสำร มคอ. 3 – มคอ 7
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1. กำรอัพโหลดไฟล์เอกสำร เมือ่ คลิกเลือกไฟล์ (อัพโหลดได้เฉพำะไฟล์ *.zip)
2. คลิกเลือกไฟล์ หลังจำกมีชื่อไฟล์เอกสำรปรำกฏ คลิกปุ่ม บันทึก
- เมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรำกฏหน้ำจอดังนี้ แสดงสถำนะว่ำมีไฟล์เอกสำร
เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับกำร ดำวน์โหลดไฟล์

- หมายเลข 6
ออกจำกระบบ คือกำรเลิกใช้งำนระบบเพื่อกับออกไปสู่หน้ำแรก

โดยหำกต้องกำรเลิกทำงำนให้คลิกที่ เลิกงำน ทุกครั้ง ไม่ควร login ค้ำงไว้ เพรำะอำจทำให้
บุคคลอื่นเข้ำมำดูข้อมูล ของท่ำนได้ หำกมีปัญหำในกำรใช้งำน โปรดติดต่อสอบถำมได้ที่ กลุ่ม งำน
ส่งเสริมวิชำกำร สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน อำคำร 14 เบอร์โทรศัทพ์ภำยใน 1208

คู่มือสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ดำเนินกำรจัดทำคู่มือสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดย
อำจำรย์สำมำรถเข้ำ ดำวน์โหลด ได้ที่ เว็บไวต์ http://apr.nsru.ac.th/course.php
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คู่มือการบริหารและการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญสำหรับกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เป็นแนวทำงหลักและ
องค์ประกอบในกำรจัดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ทั้งมวลให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำในทุกด้ำนทั้งด้ำนสติปัญญำ ร่ำงกำย อำรมณ์ และสังคม สอดคล้องตำมจุดมุ่งหมำยที่พึง
ประสงค์ หลั ก สูต รที่ ดีค วรสนองตอบต่อ ควำมต้ องกำรของสัง คม แล ะด้ว ยเหตุ ที่ สัง คมมี ก ำร
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลำ หลั ก สู ต รจึ ง ควรได้ รั บ กำรพั ฒ นำและปรั บ ปรุง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภำพแวดล้อมทำงสังคมและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอยู่เสมอ กระบวนกำรในกำรพัฒ นำ
หลักสูตรเริ่มต้นจำกกำรกำหนดจุดมุ่งหมำย เลือกและจัดเนื้อหำวิชำ กิจกรรม และประสบกำรณ์
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำย นำหลักสูตรไปใช้ ประเมินหลักสูตร เพื่อตรวจสอบและหำข้อบกพร่อง
จำกนั้นจึงนำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรดังกล่ำวจะต้องกระทำอย่ำงต่อเนื่องเรื่อยไปเป็นวัฏจักร
ในกำรดำเนินงำนด้ำนหลักสูตรของมหำวิทยำรำชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ให้ควำม
สำคัญกับกระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภำพ นับตั้งแต่เริม่
พัฒนำหลักสูตร กำรเลือกสรรผู้ทจี่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรในกำรพิจำรณำหลักสูตรชุดต่ำง ๆ กำร
พิจำรณำและอนุมัตหิ ลักสูตรโดยเน้นในเรื่องมำตรฐำนของหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กำร
ประเมินและกำรปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งมีกำรวำงระบบและกลไกในกำรประสำนงำนด้ำนหลักสูตร
โดยมีงำนพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรประสำนงำนและให้บริกำรดังกล่ำว จึงได้จดั ทำ คู่มือกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
หลักสูตร ให้อำจำรย์สำมำรถดำวน์โหลดได้ทำง เว็บไซต์
http://apr.nsru.ac.th/Course_web/TQF/cate_tqf_page.php
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4.สาระน่ารู้ สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ ของนักศึกษา
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่ อ ให้ ก ำรลงทะเบี ย นรำยวิ ช ำของนั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี เป็ น ไปตำมระเบี ย บ
มหำวิท ยำลัยรำชภั ฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรจัด กำรศึก ษำระดับ ปริญ ญำตรี พ.ศ. 2550 และให้
สอดคล้องกั บมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญ ญัติมหำวิท ยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ จึงประกำศแนวปฏิบัติในกำรลงทะเบียนสำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ไว้ดังนี้
1. นักศึกษำทั้งภำคปกติ และภำค กศ.บป. ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้
ในกำหนดกิจกรรมทำงวิชำกำรของภำคกำรศึกษำนั้นๆ
2. นักศึกษำไม่ลงทะเบียนตำมกำหนดเวลำกิจกรรมวิชำกำร ต้องปฏิบัติดังนี้
(1)นักศึกษำต้องยื่นคำร้องขอยืน ยันกำรลงทะเบียนรำยวิชำ (กรณีชำระเงินลงทะเบียนเรียนเกิน
เวลำเสียค่ำปรับ ที่ ก ำหนด) ภำยใน 7 วัน นับ จำกวันสุดท้ ำยของกำรชำระค่ำลงทะเบียนหลัง
กำหนด ทั้งนี้ต้องระบุเหตุผลควำมจำเป็นอย่ำงชัดเจนพร้อมแนบหนังสือรับรองจำกผู้ปกครอง
และระบุวันที่สำมำรถชำระเงินค่ำลงทะเบียนได้
(2) หำกนักศึกษำไม่ปฏิบัติตำม ข้อ (1) มหำวิทยำลัยจะถอนชื่อจำกฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำซึ่ง
นั ก ศึ ก ษำจะไม่ ส ำมำรถสอบปลำยภำคกำรศึ ก ษำนั้ น ๆ ได้ และนั ก ศึ ก ษำจะไม่ ส ำมำรถขอ
ลงทะเบียนย้อนหลังได้
ขั้นตอนปฏิบัติ กำรลงทะเบียน
ในกรณีที่นักศึกษำไม่ลงทะเบียนผ่ำนเว็บ ไซต์ตรงตำมเวลำที่กำหนด นักศึกษำต้องยื่นคำร้อง
จองรำยวิชำล่ำช้ำต่อกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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การลงทะเบียนรายวิชา

การขอยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
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การชาระเงินลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
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การขอถอนวิชา

การยกเลิกวิชา
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กำรขอยกเว้นรำยวิชำ

สนส. สัญจร ครั้งที่ 3
43

การลาพักการเรียน

การขอย้ายสถานศึกษา
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การยื่นคาร้องขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
กรณี ส่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำหนดสอบปลำยภำคกำรศึกษำ
นักศึกษำยื่นคำร้อง ที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
(ภำยใน 7 วัน ก่อนกำหนดสอบปลำยภำคกำรศึกษำ)

กลุ่มงำนทะเบียน ส่งแบบคำร้องให้คณะ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

มหำวิทยำลัย แต่งตัง้ คณะกรรมกำร

ส่งประกำศให้กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผลทรำบ

คณะจัดทำประกำศผลกำรพิจำรณำ

นักศึกษำรับทรำบผลกำรพิจำรณำและ
รับคำร้องคืนที่คณะ

แจ้งให้นักศึกษำทรำบ

กลุ่มงานทะเบียนดาเนินการ
- ถ้ำนักศึกษำได้รับอนุญำตและเข้ำสอบ ตำม
วัน เวลำที่กำหนดจะได้ค่ำคะแนนตำมกำร
ส่งผลกำรเรียน
- ถ้ำหำกนักศึกษำได้รับอนุญำต แต่ไม่เข้ำ
สอบตำมวันเวลำที่กำหนด จะได้ค่ำคะแนน
เป็น “E” หรือ “F”แล้วแต่กรณี
- ถ้ำนักศึกษำไม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนกำรเข้ำรับ
กำรประเมินผลจะได้คะแนนเป็น “E” หรือ
“F” แล้วแต่กรณี

นักศึกษำเข้ำรับกำรประเมินผล

อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียน
(ตำมขั้นตอนกำรส่งผลกำรเรียน)
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การยื่นคาร้องการเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
กรณี ส่งภำยใน 15 วันนับตั้งแต่เปิดภำคกำรศึกษำถัดไป
นักศึกษำยื่นคำร้อง ที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
(ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่ เปิดภำคกำรศึกษำถัดไป)

กลุ่มงำนทะเบียน ส่งแบบคำร้องให้คณะ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

มหำวิทยำลัย แต่งตัง้ คณะกรรมกำร

ส่งประกำศให้กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผลทรำบ

คณะจัดทำประกำศผลกำรพิจำรณำ

นักศึกษำรับทรำบผลกำรพิจำรณำและ
รับคำร้องคืนที่คณะ

แจ้งให้นักศึกษำทรำบ

กลุ่มงานทะเบียนดาเนินการ
- ถ้ำนักศึกษำได้รับอนุญำตและเข้ำสอบ ตำม
วัน เวลำที่กำหนดจะได้ค่ำคะแนนตำมกำร
ส่งผลกำรเรียน
- ถ้ำหำกนักศึกษำได้รับอนุญำต แต่ไม่เข้ำ
สอบตำมวันเวลำที่กำหนด จะได้ค่ำคะแนน
เป็น “E” หรือ “F”แล้วแต่กรณี
- ถ้ำนักศึกษำไม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนกำรเข้ำรับ
กำรประเมินผลจะได้คะแนนเป็น “E” หรือ
“F” แล้วแต่กรณี

นักศึกษำเข้ำรับกำรประเมินผล

อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียน
(ตำมขั้นตอนกำรส่งผลกำรเรียน)
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เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
กำรยื่นแบบคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำ หำกนักศึกษำไม่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยใน
ภำคกำรศึกษำที่ยื่นควำมจำนงขอสำเร็จกำรศึกษำด้วยเหตุใดก็ตำม แบบคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำ
ฉบัย นั้นจะเป็นโมฆะ และต้อ งยื่นแบบคำร้องขอสำเร็จ กำรศึก ษำใหม่ในภำคกำรศึกษำที่คำดว่ำจะ
สำเร็จกำรศึกษำ โดย ต้องชำระเงินค่ำลงทะเบียนบัณฑิตใหม่อีกครั้ง
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สาระน่ารู้เกีย่ วกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
การขอใบรายงานผลการศึกษา
การขอใบรายงานผลการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน *สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์ http://apr.nsru.ac.th
1. นักศึกษำรับคำร้อง(นว.17)ทีก่ ลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษำกรอกข้อมูลในใบคำร้องครบถ้วน แล้วนำไปชำระเงิน 100 บำท ที่กองคลัง
3. นำใบคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จและรูปถ่ำย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ยื่นที่กลุม่ งำนทะเบียนและ
ประมวลผลถ้ำขอผลกำรเรียนภำษำอังกฤษต้องแนบใบรำยงำนผลกำรเรียนภำษำไทยมำด้วย
4. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล รับคำร้อง และดำเนินกำร
5. เสนอนำยทะเบียน และรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรลงนำมตำมลำดับ
7. นักศึกษำมำรับใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ใบรำยงำนผลกำรเรียนภำษำไทย ภำยใน 1 วัน
ใบรำยงำนผลกำรเรียนภำษำอังกฤษ ภำยใน 3 วัน
หมายเหตุ - ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ ใช้รูปถ่ำยนักศึกษำตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์
- ในกรณีสำเร็จกำรศึกษำแล้ว ใช้รูปชุดครุยตำมปริญญำที่สำเร็จกำรศึกษำ
การขอใบรับรอง 90 วัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน *สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็ปไซต์ http://apr.nsru.ac.th
1. นักศึกษำรับคำร้อง (นว.16) ที่กลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษำกรอกข้อมูลในใบคำร้องครบถ้วนแล้วนำไปชำระเงิน 100 บำท ที่กองคลัง
3. นำใบคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จและรูปถ่ำย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ยื่นที่กลุม่ งำนทะเบียนและ
ประมวลผล
4. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลรับคำร้อง และดำเนินกำร
5. เสนอนำยทะเบียน และรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรลงนำม ตำมลำดับ
6. นักศึกษำมำรับใบรับรอง
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภำยใน 1 วัน
หมายเหตุ ใช้รูปภำพชุดครุยตำมปริญญำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
การขอใบแทนใบปริญญาบัตร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน *สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์ http://apr.nsru.ac.th
1. นักศึกษำรับคำร้อง (นว.17) ที่กลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษำกรอกข้อมูลในใบคำร้องครบถ้วนแล้วนำไปชำระเงิน 100 บำทที่กองคลัง
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3. นำใบคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จและรูปถ่ำย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ยื่นที่กลุม่ งำนทะเบียนและ
ประมวลผล พร้อมทัง้ แนบใบแจ้งควำมมำด้วย
4. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลรับคำร้อง และดำเนินกำร
5. เสนอนำยทะเบียน และอธิกำรบดีลงนำม ตำมลำดับ
6. นักศึกษำมำรับใบแทนใบประกำศนียบัตร
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภำยใน 3 วัน
หมายเหตุ ใช้รูปภำพชุดครุยตำมปริญญำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
การขอใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน *สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์ http://apr.nsru.ac.th
1. นักศึกษำรับคำร้อง (นว.16) ที่กลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษำกรอกข้อมูลในใบคำร้องครบถ้วนแล้วนำไปชำระเงิน 100 บำท ที่กองคลัง
3. นำใบคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จ ยื่นที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
4. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลรับคำร้อง และดำเนินกำร
5. นักศึกษำมำรับใบรับรองเรียนครบโครงสร้ำง
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภำยใน 1 วัน
การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน *สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์ http://apr.nsru.ac.th
1. นักศึกษำรับคำร้อง (นว.16) ที่กลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษำกรอกข้อมูลในใบคำร้องครบถ้วนแล้วนำไปชำระเงิน 50 บำท ที่กองคลัง
3. นำใบคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จยื่นที่กลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
4. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลรับคำร้อง และดำเนินกำร
5. นักศึกษำมำรับใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำที่เสร็จ
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภำยใน 1 วัน
การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน *สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์ http://apr.nsru.ac.th
1. นักศึกษำรับคำร้อง (นว.17) ที่กลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษำกรอกข้อมูลในใบคำร้องครบถ้วนแล้วนำไปชำระเงิน 100 บำทที่กองคลัง
3. นำใบคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จและรูปถ่ำย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ยื่นที่กลุม่ งำนทะเบียนและ
ประมวลผล พร้อมทัง้ แนบใบแจ้งควำมมำด้วย
4. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลรับคำร้อง และดำเนินกำร
สนส. สัญจร ครั้งที่ 3
49

5. เสนอนำยทะเบียน และอธิกำรบดีลงนำม ตำมลำดับ
6. นักศึกษำมำรับใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภำยใน 3 วัน
หมายเหตุ ใช้รูปภำพชุดครุยตำมปริญญำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
การขอใบแจ้งผลการเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน *สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์ http://apr.nsru.ac.th
1. นักศึกษำรับคำร้อง (นว.15) ที่กลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษำกรอกข้อมูลในใบคำร้องครบถ้วนแล้วนำไปชำระเงิน 20 บำท ที่กองคลัง
3. นำใบคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จยื่นที่กลุม่ งำนทะเบียนและประมวลผล
4. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลรับคำร้อง และดำเนินกำร
5. นักศึกษำรับใบแจ้งเกรด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภำยใน 30 นำที
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คณะผู้จัดทา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สาหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.บัญญัติ
ดร.ประจักษ์
ดร.สุธำทิพย์

ชำนำญกิจ
รอดอำวุธ
งำมนิล

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
รองอธิกำรบดี ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

คณะผู้จัดทา
ดร.สุธำทิพย์
ดร.ภริตำ
ดร.สุพัฒนำ
นำยธรรมนูญ

งำมนิล
พิมพันธ์
หอมบุปผำ
จูทำ

นำงสำวธิติยำ
นำงสำวขนิษฐำ

หงษ์เวียงจันทร์
พวงมณีนำค

ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
รักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่ม
งำนส่งเสริมวิชำกำร
หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรสำนักงำน
เจ้าของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
โทร. 0-5621-9100 – 29 โทรสำร. 0-5688-2522, 0-5688-2523
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล

เว็บไซต์
http://www.nsru.ac.th
http://apr.nsru.ac.th
http://regis.nsru.ac.th
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