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เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้เป็นเอกสารที่ได้มาจากการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้และอาศัยคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นเครื่องช่วยในการจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติงานต่อไป  หากมีข้อเสนอแนะ
ประการใดโปรดแจ้งผู้จัดท าเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน มีคุณภาพมาก
ยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
 
         ผู้จัดท า 
          นายวิศรุต  พัฒนพงษ์ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานหลักในการ

สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน คือการจัดการเรียน
การสอน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการให้บริการด้านวิชาการแก่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป  ภายใต้แนวนโยบายการให้บริการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยแบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานบริหารส านักงาน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
และส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ในส่วนกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มีพันธกิจที่ตอบสนองการด าเนินงาน
ในภาพรวมของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี โดยมีหน้าที่ในด้านต่างๆ  เช่น  การจัดการลงทะเบียน  การจัดการผลการเรียน  การออกเอกสาร
ทางการศึกษา เป็นต้น 
 การรับสมัครนักศึกษา  เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส าคัญของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ด าเนินการ
ตามประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  ทั้งภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  และบัณฑิตศึกษา  
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดังกล่าวต้องมีความละเอียด  รอบคอบ  และปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  เพราะอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ และตามมาซึ่งการร้องเรียนได้ 

จากลักษณะของการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้จัดท าเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานที่ผู้ปฏิบัติ
ต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละประเภทรับสมัคร  และ
แต่ละรอบการรับสมัคร  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ  ตาม
แนวทางการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่า
ควรท าอะไรก่อนหลังและลดในด้านของข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. เพ่ือลดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. ลดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นหน่วยงานกลางที่

ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาในทุกปีการศึกษา  คู่มือการปฏิบัติงานนี้จะครอบคลุมการใช้งานเฉพาะส่วนของ
การสมัครเข้าศึกษา ซึ่งได้แก่  ขั้นตอนการเปิดระบบรับสมัคร  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา  และขั้นตอนการ
ตรวจคุณสมบัติ  เพ่ือที่จะน าข้อมูลการสมัครคัดเลือกไปใช้งานการสอบคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือก  
และการรับส่งข้อมูลกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 นักศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และมีสถานะ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  หมายถึง  องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถานบันอุดมศึกษาของรัฐ  เพ่ือเป็นศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การประสานงานกันระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
 Thai University Central Admission System (TCAS)  หมายถึง  เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือต้องการลดการกีดกันที่นั่งของผู้คัดเลือก ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร รวมไปถึง
จัดระเบียบการรับสมัครของแต่ละสถาบันให้เรียบร้อยมากข้ึนด้วย 
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บทท่ี 2 
โครงสร้ำงและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในครั้งนี้  ผู้จัดท าได้น าโครงสร้างหน่วยงาน   โครงสร้างการบริหารงานส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โครงสร้างอัตราก าลัง  และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ โดยมีข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้ 
 

2.1 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
2.1.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
ภาพที่ 2-1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหาร 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานทะเบียน 

และประมวลผล 

 

กลุ่มงานส่งเสริม 

วิชาการ 

  

• งานบริหารงานท่ัวไป 
• งานสารบรรณ 
• งานพัสดุการเงิน 
• งานบุคลากร 
• งานข้อมูลบุคลากร 
• งานข้อมูลสารสนเทศ 
• งาน กพร. 
• งานประกันคุณภาพ 
• งานแผนงานและงบ 
ประมาณ 
• งานเลขานุการ  
สภาวิชาการ และ
อนุกรรมการวิชาการ 
 

• งานรับนักศึกษา 

• งานทะเบียนนักศึกษา 

• งานลงทะเบียนและ
ประมวลผลการเรียน 
• งานเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 

• งานตรวจสอบคณุวุฒิ 

• งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

•งานข้อมูลสารสนเทศ 
 

• งานประสานการ
พัฒนาหลักสตูร 

• งานวางแผนการ
เรียนการสอน 

• งานพัฒนาคุณภาพ
หลักสตูรและการสอน 

• งานประเมินการจัด
การศึกษา 

• งานบริการวิชาการ 

• งานเอกสารหลักสูตร 
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2.1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
ภาพที่ 2-2  โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

  

• งานบริหารงานท่ัวไป  • งานสารบรรณ 
• งานพัสดุการเงิน       • งานบุคลากร 
• งานข้อมูลบุคลากร    • งานข้อมูลสารสนเทศ 
• งาน กพร.              • งานประกันคุณภาพ 
• งานเลขานุการสภาวิชาการและอนุกรรมการวิชาการ 
• งานแผนงานและงบประมาณ 

• งานรับนักศึกษา         • งานทะเบียนนักศึกษา 

• งานตรวจสอบคณุวุฒิ   • งานเอกสารการศึกษา 

• งานพระราชทานปริญญาบัตร 

•งานข้อมูลสารสนเทศ 
• งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรยีน 

• งานประสานการพัฒนาหลักสูตร 

• งานวางแผนการเรียนการสอน 

• งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 

• งานประเมินการจัดการศึกษา 

• งานบริการวิชาการ 

• งานเอกสารหลักสูตร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
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2.1.3 โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 

 
ภาพที่ 2-3  โครงสร้างอัตราก าลัง 
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2.2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
2.2.1 ภำระงำนหลัก 

ภาระงานหลัก ประกอบด้วย 
1. งานรับสมัครนักศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต 
2. งานตรวจข้อสอบ 
3. งานพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์ 

- เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- เว็บไซต์กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 

4. งานพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
- ระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน 
- ระบบแสดงข้อมูลการใช้งานห้องเรียน ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และ

ตารางคุมสอบ 
- ระบบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
- ระบบตรวจสอบการค้างส่งเอกสารหลักฐานนักศึกษาใหม่ 
- ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
- ระบบขอแก้ไขผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ส าหรับแบบฟอร์ม สนส.02 
- ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต 
- ระบบบันทึกใบรายงานตัวนักศึกษา 
- ระบบงานส าหรับนักศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- ระบบงานส าหรับอาจารย์ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- ระบบฐานข้อมูล มคอ. ออนไลน์ 
- ระบบค าร้องออนไลน์ 
- ระบบตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ 
- ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
- ระบบติดตามเอกสารภายในส านักงาน 

 

ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำน 
วัน / เวลำ กำร

ด ำเนินงำน 
อ้ำงอิง 

1. งานรับสมัครนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต 
1.1 รั บ ส มั ค ร และตร วจ
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต 

ทุกรอบการรับสมัคร - เว็บไซต์รับสมัคร 
- คู่มือนักศึกษา 
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ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำน 
วัน / เวลำ กำร

ด ำเนินงำน 
อ้ำงอิง 

2. จัดเตรียมระบบการรับสมัคร
นักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต 
3. เปิดระบบการรับสมัครนักศึกษา
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
4.  ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร 
5.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก 

- บัตรประจ าตัวผู้สอบ
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
-  ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก 
 

1.2 รับ-ส่งข้อมูลการรับ
สมัครกับที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

1. จัดเตรียมรายการข้อมูลผู้สมัครให้
ตรงกับตารางข้อมูลของ ทปอ. 
บันทึกเป็นไฟล์ Excel (xlsx) 
2.  อัพโหลดข้อมูลผู้ สมัคร เข้ าสู่
เว็บไซต์ของ ทปอ. 
3. ประมวลผลการสอบคัดเลือก 
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก 
3. จัดเตรียมข้อมูลผูผ้่านการคัดเลอืก
ให้ตรงกับตารางข้อมูลของ ทปอ. 
บันทึกเป็นไฟล์ Excel (xlsx) 
4. อัพโหลดข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าสู่เว็บไซต์ของ ทปอ. 
5. ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ยืนยันสิทธ์ิจาก
เ ว็ บ ไซต์ ของ  ทปอ .  เพื่ อน า ไ ป
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 
6. ปรับข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกที่
ยืนยันสิทธ์ิจาก ทปอ. 

ทุกรอบการสมัคร - เว็บไซต์ TCAS ส าหรบั
สถาบันอุดมศึกษา 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การคัดเลือก 
 

1.3 กรอกใบรายงานตัวผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษา 

1. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ที่ยืนยันสิทธ์ิ 
2. เปิดระบบกรอกใบรายงานตัวเข้า
ศึกษา 

ทุกรอบการสมัคร - ประกาศรายช่ือมีสิทธิ์
เข้าศึกษา 
- ระบบกรอกใบรายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

2. งานตรวจข้อสอบ 1. เตรียมรายชื่อผู้เข้าสอบ  กระดาษ
เฉลยข้อสอบ  และกระดาษค าตอบ
ของผู้เข้าสอบ 
2. จัดรูปแบบคอลัมน์ข้อมูลรายช่ือ
ส าหรับน าเข้าโปรแกรม MCTA 
3. ก า ห น ด ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น ขอ ง
โปรแกรม MCTA 
  - ก าหนดข้อมูลรายวิชา 
  - ก าหนดข้อมูลห้องสอบ/สาขาวิชา 

- รับสมัครนักศึกษา 
-  วัดทักษะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- งานตรวจข้อสอบอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

- โปรแกรม MCTA 
- กระดาษค าตอบที่ใช้
งานร่วมกับโปรแกรม 
MCTA 
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ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำน 
วัน / เวลำ กำร

ด ำเนินงำน 
อ้ำงอิง 

  - น าเข้ารายช่ือผู้สอบ 
4. ก าหนดข้อมูลเตรียมการสอบ 
  - เพิ่มข้อมูลการสอบ 
  - ก าหนดการให้คะแนน 
5. สแกนเอกสารเพื่อตรวจ 
  - สแกนกระดาษเฉลยข้อสอบ 
  - สแกนกระดาษค าตอบของผู้เข้า
สอบทั้งหมด 
6. ตรวจสอบข้อมูลการตอบ 
  - รหัสนักศึกษาถูกต้องหรือไม่ 
7. ประมวลผลคะแนนด้วยโปรแกรม 
MCTA 
8. ส่งออกข้อมูลประมวลผลคะแนน 
เพื่อน าไปใช้ต่อไป 

3. งานพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเว็บไซต์ 
4. งานพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 

1. ส ารวจข้อบกพร่องของระบบ
สารสนเทศ  และความต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ 
2. วางแผนการพัฒนา หรือปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
3. ออกแบบฐานข้อมูลส าหรับใช้ใน
ระบบสารสนเทศ 
4 .  พัฒนา  หรื อปรั บปรุ งระบบ
สารสนเทศ  โดยใช้ Programming 
Language ที่เหมาะสม  มีความถนดั  
หรือท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
5. ตรวจสอบ  ทดสอบ ความถูกต้อง
ของระบบสารสนเทศที่ปรับปรุง 
หรือพัฒนาขึ้น 
6. น าเสนอระบบสารสนเทศให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
7 .  เปิ ด ใ ช้ งานระบบบน Server 
ส านักส่ ง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ตลอดทั้งป ี  
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2.2.2 ภำระงำนรอง 
ภาระงานรอง ประกอบด้วย 
1. งานรับสมัครนักศึกษา 
2. งานรับรายงานตัวนักศึกษา 
3. งานตรวจ ดูแล รักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. งานส่งออกข้อมูลรายงานผลนักศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 
5. งานส่งออกข้อมูลนักศึกษาส าหรับท าบัตรนักศึกษา 
6. งานบริการนักศึกษาหรือผู้ที่มาติดต่อ 
7. งานบริการอาจารย์ 
8. งานพระราชทานปริญญาบัตร 

 

2.2.3 ภำระงำนอ่ืนๆ 
ภาระงานอื่นๆ ที่มักจะได้มอบหมายให้ด าเนินการ ประกอบด้วย 
1. งานถ่ายภาพกิจกรรม  การประชุมต่างๆ 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 

3.1 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
3.1.1 ขั้นตอนกำรเปิดระบบรับสมัคร 

1.  ก่อนการเปิดระบบรับสมัครจ าเป็นจะต้องเตรียมประกาศรับสมัคร  แผนการรับสมัคร  
และปฏิทินการรับสมัครที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัยก่อน 

2.  เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านที่เข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย  โดยสิทธิ์ผู้ใช้งานต้องอยู่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลเท่านั้น 

3.  เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา  ซึ่งจะอยู่ในหมวดเมนูกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
4.  เลือกรอบการรับสมัครที่ต้องการ 
5.  ก าหนดวันที่รับสมัคร  วันที่สามารถแก้ไขใบ ปพ.  วันที่ช าระเงิน  วันที่บันทึกใบรายงาน

ตัว  รายละเอียดการรับสมัคร  ไฟล์ประกาศการรับสมัคร  ไฟล์ปฏิทินการรับสมัคร  และไฟล์บัญชีท้ายประกาศ 
(แผนการรับ) 

6.  ตรวจสอบความถูกต้อง  จากนั้นกดบันทึก  เมื่อถึงวันที่รับสมัครดังกล่าว  ระบบรับสมัคร
จะเปิดให้เข้ารับสมัครต่อไป 

3.1.2 ขั้นตอนกำรสมัครเข้ำศึกษำ 
1.  เข้าสู่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา www.nsru.ac.th/pr 

  2.  อ่านรายละเอียดประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ครบถ้วน  จากนั้นเข้าสู่เมนูสมัครเข้า
ศึกษา 
  3.  เลือกรอบการสมัครที่ต้องการ  และอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วน  ทั้ง
ประกาศการรับสมัครนักศึกษา  แผนการรับสมัคร  ปฏิทินการรับสมัคร  และประกาศเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
  4.  เมื่อถึงวันที่เปิดรับสมัคร ระบบจะแสดงปุ่มกรอกใบสมัครขึ้นมา  คลิกที่ปุ่มกรอกใบสมัคร 
  5.  กรอกรายละเอียดผู้สมัคร  เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร  และอัพโหลดหลักฐาน
การศึกษา เช่น ใบ ปพ.1 เป็นต้น 
  6.  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมด้วยก าหนดการ  จากนั้นน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัคร 
  7.  หลังจากช าระเงินค่าสมัคร 2 วันท าการ  ให้ตรวจสอบสถานการณ์สมัครว่าผ่านคุณสมบัติ
การสมัครในสาขาวิชาที่สมัครหรือไม่  หากไม่ผ่านให้แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด หรือสมัครในสาขาวิชาอ่ืนต่อไป  
หากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น  รอสอบคัดเลือกต่อไป 

3.1.3 ขั้นตอนกำรตรวจคุณสมบัติ 
    1.  เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านที่เข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย  โดยสิทธิ์ผู้ใช้งานต้องอยู่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลเท่านั้น 
  2.  เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา  ซึ่งจะอยู่ในหมวดเมนูกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

http://www.nsru.ac.th/pr
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  3.  เลือกเมนูตรวจสอบคุณสมบัติ  เลือกปีการศึกษา  รอบการสมัคร  ประเภทการค้นหา  
จากนั้นตรวจหลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครได้อัพโหลดเข้ามาว่าตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครในสาขาวิชาที่
สมัครหรือไม่  หากไม่ผ่านให้แจ้งเหตุผล  ให้ผู้สมัครทราบ 

3.1.4 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

 
ภาพที่ 3-1  แผนผังขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา 
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บทท่ี 4 
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้พัฒนาระบบส าหรับรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษา  สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัคร  สามารถลงทะเบียน
สมัครเข้าศึกษา  ตรวจสอบสถานะการสมัคร  และตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทุกที่ที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
 

4.1 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 
4.1.1 ขั้นตอนกำรเปิดระบบรับสมัคร 

การเปิดระบบรับสมัคร  เป็นขั้นตอนการเปิดระบบรับสมัครบนเว็บไซต์  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
สมัครเข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดการสมัคร  กรอกใบสมัคร  และพิมพ์ใบสมัครบนอินเตอร์เน็ตได้  โดยมี
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1.  จัดเตรียมไฟล์รายละเอียดการรับสมัครของรอบต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศการรับสมัคร 
 -  แผนการรับสมัคร (จ านวนรับ) 
 -  ปฏิทินการรับสมัคร 
 -  ประกาศเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
2.  เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยชื่อผู้ใช้งาน

และรหัสผ่านที่เข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย  โดยสิทธิ์ผู้ใช้งานต้องอยู่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
เท่านั้น 

 
ภาพที่ 4-1  ระบบจัดการเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาพที่ 4-2  เข้าสู่ระบบงานด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

  3.  เลือกหมวดเมนู “กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล” 

 
ภาพที่ 4-3  หมวดเมนู “กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล” 

  4.  เลือกเมนู “รับสมัครนักศึกษำ” 
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ภาพที่ 4-4  เมนู “รับสมัครนักศึกษำ” 

  5.  ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งค่าการรับสมัคร  ให้เลือกรอบการรับสมัครที่ต้องการจากเมนู
ทางด้านซ้ายมือ  จากนั้นก าหนดรายละเอียดการรับสมัคร  พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์รายละเอียดการรับสมัครใน
ข้อที่ 1  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าการรับสมัคร 

 
ภาพที่ 4-5  ตั้งค่าระบบการรับสมัคร 

4.1.2 ขั้นตอนกำรสมัครเข้ำศึกษำ 
การสมัครเข้าศึกษา  เป็นขั้นตอนการดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาแต่ละประเภทและ

แต่ละรอบการสมัคร  การกรอกรายละเอียดการสมัคร เพ่ือเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ  และการพิมพ์ใบสมัคร
เพ่ือน าไปใช้ในการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา  โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1.  เข้าสู่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
www.nsru.ac.th/pr 
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ภาพที่ 4-6  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 

  2.  อ่านรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วนเพ่ือการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา  จากนั้น
คลิกท่ีปุ่ม “สมัครเข้ำศึกษำ”  ระบบจะแสดงหน้าจอการรับสมัครในประเภทต่างๆ  ให้เลือกประเภทการสมัคร
ที่ต้องการ  โดยประเภทที่เปิดรับสมัครอยู่จะเป็นสีเหลือง  ประเภทที่ยังไม่ถึงเวลาการการเปิดรับสมัครจะเป็นสี
เทา  ตัวอย่างเช่น  ภาคปกติ TCAS62 รอบ 1-5 

 
ภาพที่ 4-7  ประเภทการรับสมัครต่างๆ 
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  3.  เมื่อคลิกเข้ามาจะพบกับเมนูแนะน าทางด้านซ้ายมือดังนี้   
-  รอบการสมัคร  รอบย่อยที่เปิดรับสมัครในประเภทนั้นๆ 
-  ข้อมูลผู้สมัคร  ส าหรับดูข้อมูลการสมัครของผู้สมัคร  แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร เช่น ใบ 

ป.พ. 1 เป็นต้น 
-  ตรวจสถานะการสมัคร  ส าหรับตรวจสอบสถานะ  การช าระเงิน การตรวจ

คุณสมบัติ เป็นต้น 
-  ประกาศรายชื่อ  ส าหรับดูประกาศรายชื่อต่างๆ เช่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คัดเลือก  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4-8  รายละเอียดของประเภทรับสมัคร 

  4.  เมื่อถึงเวลารับสมัครให้เลือกรอบการสมัครที่ต้องการ เช่น รอบที่ 1 Portfolio  จากนั้น
อ่านรายละเอียดการรับสมัครของรอบนั้นๆ ได้แก่ ประกาศรับสมัคร  แผนการรับ ปฏิทินการรับสมัคร ประกาศ
เพ่ิมเติม (ถ้ามี)  และรายละเอียดการรับสมัครบนหน้าจอ 
  5.  เมื่ออ่านรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้วจะมีปุ่ม “กรอกใบสมัคร” อยู่ด้านล่าง  ให้คลิกที่ปุ่มเพ่ือ
ด าเนินการกรอกใบสมัคร 
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ภาพที่ 4-9  รายละเอียดของรอบการรับสมัคร 

  6.  การกรอกรายละเอียดการรับสมัคร  จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
   -  รายละเอียดผู้สมัคร 
   -  การเลือกสาขาวิชาของผู้สมัคร 
   -  การอัพโหลดหลักฐานการศึกษา 
   -  พิมพ์ใบสมัคร  ก าหนดการ  เพ่ือน าไปช าระเงินค่าสมัคร 
  ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดผู้สมัคร  ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1.  เลขประจ าตัวประชาชน  หมายถึง  เลขประจ าตัวประชาชนของตัวผู้สมัครเอง 
   2.  ค าน าหน้าชื่อ  หมายถึง  ค าน าหน้าชื่อของผู้สมัครเช่น นาย  นางสาว เป็นต้น 
   3.  ชื่อ-นามสกุล  หมายถึง  ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร  ซึ่งจะต้องตรงกับส าเนา
หลักฐานการศึกษาของผู้สมัคร  หากไม่ตรงจะต้องมีส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร  เพ่ือ
ยืนยันว่าเป็นหลักฐานการศึกษาของผู้สมัคร 
   4.  วันเดือนปีเกิด  หมายถึง  วันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร 
   5.  เบอร์โทรศัพท์  หมายถึง  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัคร  ส าหรับ
กรณีมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องติดต่อกับผู้สมัคร 
   6.  ระดับการเรียนของผู้สมัคร  หมายถึง  ระดับการเรียนที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษา
สูงสุด  ได้แก่  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   7.  สายการเรียนของผู้สมัคร  หมายถึง  สาขาการเรียนที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษา  
ได้แก่  ม.6 (สายวิทย์-คณิต), ม.6 (สายศิลป์-อ่ืน), ม.6 (สายศิลป์-ค านวณ), ปวช., ปวส.  และปริญญาตรี 
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   8.  สาขาของผู้สมัคร (ถ้ามี)  หมายถึง  สาขาวิชาของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา 
   9.  ผลการเรียนเฉลี่ย  หมายถึง  ผลการเรียนเฉลี่ยของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา 
   10.  สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของผู้สมัคร  หมายถึง  ชื่อและที่อยู่ของ
สถานศึกษาท่ีผู้สมัครส าเร็จการศึกษา 

 
ภาพที่ 4-10  ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดผู้สมัคร 

  ขั้นตอนการเลือกสาขาวิชา  ผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาให้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติของ
ตนเอง  สามารถดูคุณสมบัติได้จากประกาศมหาวิทยาลัย หรือแผนการรับสมัคร  หากคุณสมบัติไม่ตรงตาม
สาขาวิชาที่สมัคร  จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

 
ภาพที่ 4-11  ขั้นตอนการเลือกสาขาวิชา 
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  ขั้นตอนการอัพโหลดหลักฐานการศึกษา  ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดส าเนาหลักฐานการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา เช่น ใบ ป.พ.1  ซึ่งจะต้องแสดงชื่อและนามสกุล  ผลการเรียน  ผลการเรียนเฉลี่ย  และวันที่
ส าเร็จการศึกษา  กรณีที่ชื่อและนามสกุลของส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลปัจจุบัน  ให้
ผู้สมัครอัพโหลดส าเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเพ่ิมเติม 

 
ภาพที่ 4-12  ขั้นตอนการอัพโหลดหลักฐานการศึกษา 

  7.  คลิกปุ่ม “ยืนยันกำรสมัคร”  เพ่ือบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 4-13  ยืนยันการสมัคร 

  8.  คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบสมัครเพื่อช ำระเงิน” และ “พิมพ์ก ำหนดกำร” 
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ภาพที่ 4-14  พิมพ์ใบสมัคร 

  9.  น าใบสมัครที่พิมพ์ไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา  หรือเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
  10.  หลังจากช าระเงินไปแล้วอย่างน้อย 2 วันท าการ  ให้ผู้สมัครตรวจสถานะการสมัครอีก
ครั้ง  เพื่อตรวจสอบสถานะการช าระเงินและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านหรือไม่  ที่เมนู “ตรวจสถำนะกำร
สมัคร” 
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ภาพที่ 4-15  เมนูตรวจสถานะการสมัคร 

  11.  ระบุเลขประจ าตัวผู้สมัครที่น าไปช าระเงิน  จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหำ” 

 
ภาพที่ 4-16  ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร 
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4.1.3 ขั้นตอนกำรตรวจคุณสมบัติ 
การตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นขั้นตอนที่ใช้ส าหรับการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครที่ช าระ

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว  ว่าข้อมูลผู้สมัครเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของสาขาวิชาที่สมั ครมา
หรือไม่  โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1.  เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านที่เข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย  โดยสิทธิ์ผู้ใช้งานต้องอยู่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลเท่านั้น  
(รูปที่ 4-1 และ 4-2) 

2.  เลือกหมวดเมนู “กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล” (รูปที่ 4-3) 
3.  เลือกเมนู “รับสมัครนักศึกษา” (รูปที่ 4-4) 

  4.  ระบบจะแสดงหน้าจอตั้งค่าการรับสมัคร  ให้เลือกเมนู “ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร” 
ทางด้านซ้ายมือ  ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการค้นหาดังนี้ 
   -  ปีการศึกษาท่ีรับสมัคร 
   -  รอบการสมัครคัดเลือก 
   -  ประเภทการค้นหา  
   -  ค าค้นหา 

 
ภาพที่ 4-17  เมนูตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร 

  ผู้ใช้งานสามารถระบุรายละเอียดการค้นหา  เพ่ือกรองข้อมูลที่ต้องการ  จากนั้นคลิกปุ่ม 
“ค้นหำ”  ระบบจะแสดงรายการค้นหาออกมา 
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ภาพที่ 4-18  รายการค้นหาข้อมูลผู้สมัคร 

  5.  ผู้ใช้งานสามารถดูหลักฐานการสมัคร  โดยคลิกที่     แต่ละรายการดังนี้ 
   -  หมายเลข 1  หมายถึง  ส าเนาใบรายงานผลการเรียนด้านหน้า  (หรือกรณีมีไฟล์
เดียว) 
   -  หมายเลข 2  หมายถึง  ส าเนาใบรายงานผลการเรียนด้านหลัง (กรณีมีสองไฟล์) 
   -  หมายเลข 3  หมายถึง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   -  หมายเลข 4  หมายถึง  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   -  หมายเลข 5  หมายถึง  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือส าเนาอื่นๆ ที่ใช้ในการ
ยืนยันตัวตน 
  หากคุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของสาขาวิชา  ให้คลิกที่ปุ่ม  จะถือ
ว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนด 

 
ภาพที่ 4-19  ข้อมูลผู้สมัครผ่านคุณสมบัติของสาขาวิชา 

  หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของสาขาวิชา  ให้คลิกที่ปุ่ม  
จะถือว่าคุณสมบัติผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนด  โดยจะมีให้ระบุสาเหตุของการไม่ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติ  เพื่อให้ผู้สมัครทราบถึงเหตุผล 
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ภาพที่ 4-20  ให้เหตุผลกรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ 

 
ภาพที่ 4-21  ข้อมูลผู้สมัครไม่ผ่านคุณสมบัติของสาขาวิชา 

4.1.4 ขั้นตอนกำรแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 
การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร  ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นได้  และกรณี ใบ ปพ.1 ไม่

ถูกต้อง  ก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาใหม่ได้  เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1.  เข้าสู่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

www.nsru.ac.th/pr  (ดังรูปที่ 4-6) 
  2.  คลิกที่ปุ่ม “สมัครเข้ำศึกษำ”  ระบบจะแสดงหน้าจอการรับสมัครในประเภทต่างๆ  ให้
เลือกประเภทการสมัครที่ต้องการ  โดยประเภทที่เปิดรับสมัครอยู่จะเป็นสีเหลือง  ประเภทที่ยังไม่ถึงเวลาการ
การเปิดรับสมัครจะเป็นสีเทา 
  3.  เลือกเมนู  “ข้อมูลผู้สมัคร”  ส าหรับดูข้อมูลการสมัครของผู้สมัคร  แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 
เช่น ใบ ป.พ. 1 เป็นต้น  โดยกรอกข้อมูลดังนี้ 
   -  กรอกเลขประข าตัวประชาชน 13 หลัก 
   -  กรอกวันเดือนปีเกิด 
  คลิก “เข้ำสู่ระบบ” 
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ภาพที่ 4-22  ข้อมูลผู้สมัคร 

  4.  หน้าจอจะแสดงเลขประจ าตัวผู้สมัคร  ให้เลือกเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ต้องการ  จากนั้น
คลิก “แก้ไข/พิมพ์ใบสมัคร” 

 
ภาพที่ 4-23  ข้อมูลเลขท่ีผู้สมัคร 

  5.  หน้าจอจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้สมัครที่เลือกไว้  ซึ่งจะมีข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ดังนี้ 
   -  ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร 
   -  เบอร์โทรศัพท ์
   -  ผลการเรียนเฉลี่ย 
   -  หลักฐานการศึกษา และหลักฐานอื่นๆ เพ่ิมเติม 
  ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ  จากนั้นคลิก “ยืนยันกำรแก้ไข”  เพ่ือบันทึก
ข้อมูลการแก้ไข  อีกทั้งยังสามารถท ารายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ดังนี้ 
   -  พิมพ์ใบสมัคร 
   -  พิมพ์ก าหนดการ 
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ภาพที่ 4-24  ข้อมูลผู้สมัคร (ก) 

 
ภาพที่ 4-25  ข้อมูลเลขท่ีผู้สมัคร (ข) 
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บทท่ี 5 
ปัญหำและอุปสรรค 

 
ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

1.  ผู้สมัครเข้าศึกษาอ่านรายละเอียดข้อมูลการรับ
สมัครไม่ครบถ้วน 

1.  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัคร  คุณสมบัติ  
รายละเอียดขอแต่ละสาขาวิชา 
2.  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง  
อาทิเช่น  Website  Facebook  และ Line  เป็น
ต้น 
3.  ก่อนการกรอกข้อมูลใบสมัครหรือประกาศ
รายชื่อ  ให้ผู้สมัครยืนยันตนเองก่อนว่าได้ อ่าน
รายละเอียดครบถ้วนแล้ว  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดก่อนด าเนินการใดๆ 

2.  ผู้สมัครเข้าศึกษาสมัครในสาขาวิชาที่ผู้สมัครไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัครของสาขาวิชานั้นๆ 

1.  การประชาสัมพันธ์ผ่านสารสนเทศแต่ละครั้ง  ให้
ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน  อ่านง่าย  รวมถึงมี
รายละเอียดให้อ่านเพ่ิมเติมได้ง่าย 
2.  เพ่ิมช่องทางการดูรายละเอียด  แผนการรับ/
จ านวนรับ  และเกณฑ์การรับสมัคร  ให้สามารถหาดู
ได้ง่ายและกระชับมากยิ่งข้ึน 

3.  สถิติการสมัครส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต  ท าให้หลักสูตร อ่ืนๆ มีผู้ สมัครไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

1.  การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  แต่ละหลักสูตรควร
มีผลงาน  มีการแนะแนวความสามารถเมื่อส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว  อาทิเช่น  สามารถท างานอะไรได้
บ้าง  จะได้รับความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง 
เมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว  แสดงผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ  ความรู้ความสามารถที่ได้รับ
น าไปต่อยอดในเรื่องใดได้บ้าง  เป็นต้น  เพ่ือกระตุ้น
ให้เด็กสนใจในหลักสูตรต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
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