
รายงานผลการดําเนินโครงการ 
โครงการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสูโรงเรียน (กิจกรรมประชุมอาจารยแนะแนว) 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2561 
 

 
ลักษณะโครงการ  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  
      กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 
       กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
      กลุมงานสงเสรมิวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ  :  อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั 
       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การยกคุณภาพมาตรฐานการผลติบัณฑติที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี 
โดยนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของทองถ่ิน
และสงัคม 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาสูสากล 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรสํานักฯ 
       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสรมิการพัฒนางานบรกิารของหนวยงานใหมปีระสทิธิภาพ 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสรมิการบรหิารจัดการที่ไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี 
 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
 กลยุทธที่ : 1 สรางโอกาสทางการศึกษา ทีส่อดคลองกบัการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธที่ : 5 การพัฒนากลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม 
 ตัวช้ีวัดที่ : 4 สัดสวนผูเขาเรียนระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มีพันธกิจ
หลักในดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานการรับนักศึกษา มีการประสานงานรวมกับคณะ 5 คณะ 
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ในมหาวิทยาลัย และกับหนวยรับสมคัรภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหนวยรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย คือ 
โรงเรียนตาง ๆ ในเขตพื้นที่บริการ (นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท และจังหวัดใกลเคียง) และในปการศึกษา 
2561 การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคน้ันไดเขารวมระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) กับที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีการรับสมัครถึง 5 รอบ 
 ดังน้ัน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสู
โรงเรียน (ประชุมอาจารยแนะแนว) ข้ึน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการศึกษา วิชาการ 
ทุนการศึกษา ประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดสอน ประชาสัมพันธแผนการรับนักศึกษา และผูบริหาร อาจารย
แนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ ในเขตพื้นที่บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการรับนักศึกษาไดเขาใจ
รายละเอียดอยางชัดเจนในการดําเนินการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อประชาสัมพันธหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 2. เพื่อสรางความสมัพันธอันดีระหวางโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรคและใกลเคียงกบั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 3. เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการรบันักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคผาน
ผูบริหาร อาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของกบัการรบันักศึกษา 
 

กลุมเปาหมาย 
 อาจารยแนะแนวและผูบรหิารจากโรงเรียนตาง ๆ และบุคลากรสาํนักสงเสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน จํานวน 150 คน 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
เชิงปริมาณ 
   จํานวนผูบริหาร อาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ และบุคลากรสํานักสงเสรมิวิชาการและ

งานทะเบียน ที่เกี่ยวของกับการรับนักศึกษาเขารวมกจิกรรม จํานวน 150 คน 
เชิงคุณภาพ 
   ผลคะแนนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากผูบริหาร อาจารยแนะแนวจากโรงเรียน

ตาง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการรบันักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 80 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  

 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 
ณ หองประชุมอมราวดี อาคาร 14 ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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งบประมาณดําเนินการ   

     งบประมาณที่ต้ังตามแผนปฏิบัติราชการ   22,500  บาท 
     งบประมาณที่ใชจรงิ     บาท 
        เพียงพอ       ไมเพียงพอ 
 

ผลการดําเนินโครงการ 
1. การเตรียมการ 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ประชุมบุคลากรเพือ่กําหนดแผนการดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 ตามแนวทางการรับสมัครดวยระบบ TCAS จากที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย พรอมทั้งมอบหมายบุคลากรกลุมงานทะเบยีนและประมวลผล เขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เกี่ยวกับระบบการรบัสมคัร TCAS จาก ทปอ. 

- ดําเนินการจัดทําโครงการประชาสมัพันธมหาวิทยาลัยสูโรงเรียน (กจิกรรมประชุมอาจารยแนะ
แนว) เพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561  

- ประสานการประชุมไปยังโรงเรียนตาง ๆ โดยจัดทําบันทึกขอความเชิญผูบริหาร และอาจารย
แนะแนวโรงเรียนตาง ๆ ในเขตพื้นที่บริการ  (นครสวรรค  อุทัยธานี  ชัยนาท) และเขตพื้นที่เปาหมาย 
(กําแพงเพชร  พิจิตร  และเพชรบูรณ) เขารวมกิจกรรม ในวันที่ 24  พฤศจิกายน  2561  ณ หองประชุม
อมราวดี อาคาร 14 ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

- จัดประชุมคณะทํางานเมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน  2561  ณ หอง 14808  อาคาร 14 ช้ัน 8  
เพื่อติดตามความกาวหนา เตรียมความพรอมในการดําเนินงาน  
 

2. การดําเนินงานตามกิจกรรม  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยสูโรงเรียน กิจกรรมประชุมอาจารยแนะแนว เมื่อวันศุกรที่ 24  พฤศจิกายน  2561  เวลา 
8.30-12.00 น.  ณ หองประชุมอมราวดี  อาคาร 14 ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดรับเกียรติ
จากผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ  ชํานาญกิจ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนประธาน 
ในพิธีเปดการประชุมฯ  พรอมดวย อาจารย ดร.ประจักร  รอดอาวุธ  รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกัน
คุณภาพ  คณบดีทั้ง 5 คณะ เขารวมกิจกรรม รายละเอียดเน้ือหาที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
    1. การช้ีแจงการรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS โดย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประกอบดวย 1) หลกัเกณฑ และรอบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย  2) รายละเอียด
พรอมกําหนดการรบัสมัครผานอาจารยแนะแนว (รอบ 1/2 Portfolio)  
    2. การแนะนําการใชระบบการรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS  ผานอาจารยแนะแนว 
ประกอบดวย  1) ข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS  2) การบันทกึขอมลูการสมัครและการ
เอกสารประกอบการสมัคร  
    3. รายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินการรับสมัคร ผานอาจารยแนะแนว 

จากการจัดโครงการ มีผูบริหารและอาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ เขารวมการประชุมฯ  
ทั้งสิ้น 92 คน จากทั้งหมด 71 โรงเรียน ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1  รายช่ือโรงเรียนทีเ่ขารวมกจิกรรม 

ท่ี ชื่อโรงเรียน จํานวน (คน) 

1 วังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยาคม 2 
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จริประวัติ)นว.  2 
3 เขาทองพทิยาคม 1 
4 พนมรอกวิทยา 1 
5 โกรกพระ 2 
6 ชองแคพิทยาคม 1 
7 ลาดยาววิทยาคม 2 
8 หนองกรดพิทยาคม 2 
9 หวยนํ้าหอมวิทยาคาร 1 
10 พยุหะพทิยาคม 1 
11 ตากฟาวิชาประสทิธ์ิ 1 
12 นครสวรรค 1 
13 หนองบัว 1 
14 ไพศาลีพิทยา 2 
15 ทหารอากาศอนุสรณ 1 
16 อุดมธัญญาประชานุเคราะห 1 
17 ตาคลีประชาสวรรค 1 
18 บรรพตพิสยัพิทยาคม 1 
19 พระบางวิทยา 1 
20 ทับกฤชพัฒนา 1 
21 เทพศาลาประชาสรรค 1 
22 ชุมแสงชนูทิศ 2 
23 เกาเลี้ยววิทยา 1 
24 เซนตโยเฟนครสวรรค 1 
25 บานแกงชัชวลิตวิทยา 1 
26 บึงบอระเพ็ดวิทยา 1 
27 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค 1 
28 สาครพิทยาคม 1 
29 ทาตะโกพิทยาคม 1 
30 ตะครอพทิยา 2 
31 รัฐราษฎรอนุสรณ 1 
32 บานทุงนาวิทยา 2 
33 บานไรวิทยา 2 
34 พุทธมงคลวิทยา 1 
35 การุงวิทยา 2 
36 หนองฉางวิทยา 2 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

ท่ี ชื่อโรงเรียน จํานวน (คน) 

37 หนองขาหยางวิทยา 1 
38 อุทัยวิทยาคม 1 
39 สมอทองปทีปพลผีลอุปถัมถ 1 
40 ลานสักวิทยา 1 
41 ตลุกดูวิทยาคม 1 
42 รองตาทีวิทยา 2 
43 ทุงโพวิทยา 1 
44 หันคาพิทยาคม 1 
45 วัดสิงห 1 
46 ชัยนาทพิทยาคม 1 
47 องคการบรหิารสวนจังหวัดชัยนาท 1 
48 สรรพยาวิทยา 1 
49 บางมลูนากภูมิวิทยาคม 1 
50 ตะพานหิน 3 
51 โพธิธรรมสุวัฒน 2 
52 ดงเสอืเหลืองพิทยาคม 2 
53 ศรีมงคลวิทยาคม 1 
54 วังพิกุลพทิยาคม 1 
55 ศรีเทพประชาสรรค 1 
56 โคงไผวิทยา 1 
57 ทุงทรายวิทยา 1 
58 คลองขลงุราษฎรรังสรรค 2 
59 ขาณุวิทยา 1 
60 หวยคตพิทยาคม 1 
61 สวางอารมณวิทยาคม 1 
62 หัวดงราชพรหมาภรณ 1 
63 สตรีนครสวรรค 1 
64 พยุหะวิทยา 3 
65 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 
66 หนองเตาวิทยา 1 
67 หวยยาวพิทยาคม 1 
68 เขาทรายทบัคลอพิทยา 2 
69 อุลิตไพบลูยชนูปถัมภ 1 
70 สลกบาตร 1 
71 ปางมะคาวิทยาคม 1 

รวม 92 
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3. การประเมินโครงการ 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการประเมินผลการจัดโครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตร กจิกรรมประชุมอาจารยแนะแนว โดยใชแบบประเมินออนไลน (QR- Cod) มีผลการประเมินดังน้ี 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. การแปรผล 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 
1.1 หัวขอบรรยายสอดคลองกบัวัตถุประสงคของการประชุม 4.52 0.586 มากที่สุด 
1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม 4.50 0.624 มาก 
1.3 เน้ือหาสาระในการประชุมกบัความตองการ 4.52 0.623 มากที่สุด 

ผลการประเมินภาพรวม 4.51 0.611 มากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจในเน้ือหาการประชุม 
2.1 ประสทิธิภาพในการประชาสมัพันธโครงการ 4.41 0.625 มาก 
2.2 นําเสนอเน้ือหาสาระครบถวนและนาสนใจ 4.46 0.585 มาก 
2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของผูนําเสนอ 4.59 0.580 มากที่สุด 
2.4 การบรหิารเวลาของผูนําเสนอ 4.54 0.690 มากที่สุด 
2.5 ความพึงพอใจในการประชุมโดยภาพรวม 4.48 0.691 มาก 

ผลการประเมินภาพรวม 4.50 0.634 มาก 
3. ความพึงพอใจในบริการ 
3.1 หองประชุม 4.52 0.623 มากที่สุด 
3.2 โสตทัศนูปกรณ 4.41 0.748 มาก 
3.3 อาหารและเครื่องด่ืม 4.43 0.620 มาก 
3.4 การบรกิาร/อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาที ่ 4.59 0.541 มากที่สุด 
3.5 ความพึงพอใจในการบรกิารโดยภาพรวม 4.50 0.587 มาก 

ผลการประเมินภาพรวม 4.49 0.624 มาก 
4. ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม 
4.1 ทานไดรับประโยชนจากการประชุม 4.56 0.526 มากที่สุด 
4.2 ทานคาดวาจะนําความรูความเขาใจ ทักษะที่ไดรบัในครัง้น้ีไป
ใชในการรับสมัครนักศึกษาได 

4.57 0.544 มากที่สุด 

4.3 ทานมีความพึงพอใจที่ไดเขารวมกจิกรรม 4.54 0.546 มากที่สุด 
4.4 ระยะเวลาการประชุมสอดคลองกบัเน้ือหาการประชุม 4.52 0.586 มากที่สุด 

ผลการประเมินภาพรวม 4.55 0.551 มากท่ีสุด 
ผลการประเมินภาพรวม 4.52 0.609 มากท่ีสุด 

 

จากตารางพบวา ผูบรหิารและอาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ มีผลการประเมินเฉลี่ย 
รายดาน ดังน้ี  
 1. ดานความพึงพอใจของกจิกรรม มีผลการประเมินอยูในระดับมากทีสุ่ด ( 51.4=X )  

2. ดานความพึงพอใจของเน้ือหาการประชุม มผีลการประเมนิอยูในระดับมาก ( 50.4=X ) 
3. ดานความพึงพอใจในบริการ มผีลการประเมินอยูในระดับมาก ( 49.4=X ) 
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4. ดานความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบัจากการประชุม มีผลการประเมินอยูในระดับมาก
ที่สุด ( 55.4=X ) 

 5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยูทีร่ะดับมากที่สุด  ( 52.4=X ) 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. การที่มหาวิทยาลัยจะออกแนะแนวในภาพรวมเปนเรือ่งดีย่ิง นักเรียนจะไดเห็นหลากหลาย
สาขาวิชาเปนทางเลือกใหนักเรียนตอไปคะ 

2. อยากใหมีโครงการไปติวกับหลาย ๆ โรงเรียนคะ 
3. การใหขอมลูของกจิกรรมมีความชัดเจนมาก 

4. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 จํานวนผูบริหาร อาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ และบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ที่เกี่ยวของกับการรบันักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 150 คน 
     ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด พบวา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 111 คน คิดเปน

รอยละ 74 ของเปาหมายที่กําหนด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมนิความพึงพอใจจากผูบรหิาร อาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ และ

บุคลากรที่เกี่ยวของกบัการรับนักศึกษา ที่เขารวมกจิกรรม ไมนอยกวา รอยละ 80 (4.00) 
     ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด พบวา ภายหลังการจัดกจิกรรม มีผลการประเมินความพึง

พอใจในภาพรวม อยูทีร่ะดับคะแนน 4.52  
 

ผลท่ีไดรับจากการจัดโครงการ 
1. อาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ และบุคลากรของสํานักฯ ทราบและเขาใจถึงวิธีการรับ

สมัครนักศึกษา 
2. มหาวิทยาลัยมีชองทางการสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ ระหวางโรงเรียนตาง ๆ 

ที่เขารวมกิจกรรม พรอมทั้งมีชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 3. สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรคและใกลเคียงกบัมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค 
 4. สรางความเขาใจ และช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการรบันักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคผานผูบริหาร อาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการรับนักศึกษา 

 

 
 
                                                                              

      ลงช่ือ.....................................................ผูรายงานโครงการ 
            ( อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม )                                                                                
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
             …………../…………../………….. 
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เอกสารประกอบการประชุมฯ 

 

กิจกรรม วัน เดือน ป สถานท่ี 

1. รับสมัคร วันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 – วันพุธที่ 

28 กุมภาพันธ 2561 

สมัครที่สถานศึกษาของตนเอง 

(อาจารยแนะแนว) ผานเว็บไซต 

http://regis.nsru.ac.th 

2. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก วันศุกรที่ 2 มีนาคม 2561 เว็บไซต http://regis.nsru.ac.th 

3. สอบคัดเลือก   
   - สัมภาษณ 

     ผูสมัครทุกคน ยกเวนผูสมัครสาขาวิชาพลศึกษา 

(ค.บ. 5 ป) และสาขาวิชาดนตรี (ศล.บ. 4 ป) 

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 

(เวลา 09.00 น.) 
คณะที่เลือกสมัคร 

   - ปฏิบัติ (ทักษะเฉพาะทาง) 

     เฉพาะผูสมัครสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ป) 

และสาขาวิชาดนตรี (ศล.บ. 4 ป) 

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 

(เวลา 09.00 น.) 
คณะที่เลือกสมัคร 

   - ขอเขียน (วัดแววความเปนครู) เพิ่ม 

     เฉพาะผูสมัคร ค.บ. 5 ป 
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 

(เวลา 09.00 น.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เว็บไซต http://regis.nsru.ac.th 

5. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันจันทรที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 22 

มีนาคม 2561 

เว็บไซต http://tcas.cupt.net/ 

6. ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เว็บไซต http://regis.nsru.ac.th 

7. รายงานตัวพรอมสงเอกสารรายงานตัว และ 

ชําระคาธรรมเนียม 
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ปฏิทินการสมัครคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ภาคปกติ ประจําปการศกึษา 2561 รอบ 1/2 (Portfolio) 

สําหรับอาจารยแนะแนว 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

หลักการสาํคัญของ TCAS  แนวทางการบริหารการยืนยันสิทธิ์ 

     ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษา (Thai University Central 
Admission System : TCAS) ปการศึกษา 2561 
มีหลกัการสําคัญ ดังน้ี 

     1) นักเรียนควรอยูในหองเรียนจนจบช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

     2) ผูสมัครแตละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบ
รับในสถาบัน/สาขาวิชาที่เลือก เพือ่ความเสมอ
ภาค 

     3) สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงสงักัดกระทรวง 
ศึกษาธิการจะเขาระบบ Clearing House เพื่อ
บรหิาร 1 สิทธ์ิ ของผูสมัคร 

      Clearing House คือ การยืนยันสิทธ์ิของ
ผูสมัคร เมือ่สอบไดในสถาบัน/สาขาวิชาตาง ๆ โดย
มีหลกัการ ดังน้ี 

     1) ผูสมัครยืนยันสิทธ์ิในสาขาที่ตองการ ใน
ระบบกลางของ ทปอ. (เว็บไซต 
http://tcas.cupt.net/) รอบใดรอบหน่ึงไดเพียง 1 
ครั้ง 

     2) ผูสมัครไมยืนยันสิทธ์ิ หรอื เลอืกการสละ
สิทธ์ิ สามารถสมัครในรอบตอ ๆ ไปได 

     3) ผูสมัครยืนยันสิทธ์ิแลว ตองการสละสิทธ์ิใน
รอบตอรอบหรือในรอบทีผ่านมา ใหแจงสละสิทธ์ิ
กับสถาบันอุดมศึกษาทีร่ับเขา หรือผานระบบการ
รับเรื่องจากสวนกลางจัดการสงให
สถาบันอุดมศึกษาพจิารณาการสละสิทธ์ิ ใหทันใน
เวลาที่กําหนด แลวสามารถสมัครรอบตอไปตาม
เวลาที่กําหนด 

 

เง่ือนไขในการคัดเลือกเขาศึกษาบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 1/2 (Portfolio) 
 

ผูทีผ่านการคัดเลือก ตองยืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House ภายในชวงระยะเวลาที่กําหนด หากไม

ยืนยันสิทธ์ิในชวงที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาผูผานการคัดเลือกไมประสงคจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ผูทีผ่านการคัดเลือก และยืนยันสทิธ์ิผานระบบ Clearing House แลว จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครในรอบ

ถัดไป หากประสงคจะสมัครในรอบถัดไป ตองทําการสละสทิธ์ิ โดยตองแจงขอสละสิทธ์ิตอมหาวิทยาลัยเปน

ลายลักษณอกัษร อยางนอย 3 วันทําการ กอนทีจ่ะรับสมัครในรอบถัดไป 

หากผูผานการคัดเลอืกไมมารายงานตัวภายในวันและเวลาทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกําหนด จะถือ

วาสละสิทธิเ์ขาศึกษา 

 



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค

ขั้นตอนและวิธีการ
รับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS

รอบ Portfolio ½ ปการศึกษา 2561



มหาวิทยาลัยตรวจคุณสมบัติ

ขั้นตอนการรับสมัครรอบ Portfolio 1/2

ผูสมัครสมัครผานเว็บไซต

1 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61

ประกาศรายช่ือสอบคัดเลือก

2

สอบคัดเลือก
3

ประกาศรายช่ือผูผานการ
คัดเลือก

ยืนยัน
สิทธิ์

ทปอ. คืนสิทธิ์การสมัคร

2 มี.ค. 61

7 มี.ค. 61

4 15 มี.ค. 61

19 – 22 มี.ค. 61

5

ไดท่ีเรียน
(ประกาศผลและรายงานตัว)
ไมสามารถสมัครรอบอ่ืนๆ ได

ยืนยันสิทธิ์

ไมยืนยันสิทธิ์ 
/ สละสิทธิ์

สามารถสมัครรอบอ่ืนๆ ได

ตองการสละสิทธิ์

แจงมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
แจง ทปอ.



การเขาถึงเว็บไซตรับสมัครนักศึกษา

• เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค
http://www.nsru.ac.th/



การเขาถึงเว็บไซตรับสมัครนักศึกษา

• เว็บไซตหองทะเบียน http://regis.nsru.ac.th/



การเขาถึงเว็บไซตรับสมัครนักศึกษา
เว็บไซตรับสมัครนักศึกษา



การเขาถึงเว็บไซตรับสมัครนักศึกษา
เว็บไซตรับสมัครนักศึกษาแตละรอบการสมัคร

ตรวจคุณสมบัติ

สมัครออนไลน

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศขาว
ประกาศรายช่ือ
ประกาศผล



วิธีการสมัครผานอินเตอรเน็ต

เขาสูเว็บไซตรับสมัคร
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วิธีการสมัครผานอินเตอรเน็ต

คลิกเมนู “รับสมัครออนไลน” เพ่ือเขาสูหนาจอรับสมัคร

หนาจอรับสมัคร



วิธีการสมัครผานอินเตอรเน็ต

คลิกเมนู “กรอกใบสมัครเขาเปนนักศึกษา”

- กรอกขอมูลสวนตัว
- กรอกขอมูลการศึกษา
- คลิก “ถัดไป”



วิธีการสมัครผานอินเตอรเน็ต

- เลือกดานการสมัคร
- เลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร   อานคุณสมบัติของผูสมัคร
- คลิก “ถัดไป”



วิธีการสมัครผานอินเตอรเน็ต

คุณสมบัติของสาขาวิชาที่สมัคร



วิธีการสมัครผานอินเตอรเน็ต

อัพโหลดหลักฐานการศึกษา  เพ่ือใชในการตรวจคุณสมบัติผูสมัคร
- ใบ ปพ.1  ติดรูปถาย, ประทับตราสถานศึกษา, แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  และแสดงผลการเรียนเฉล่ีย

อยางชัดเจน
- ประเภทไฟล  เปนไฟล PDF หรือรูปถาย (มีนามสกุลไฟลเปน .PDF  หรือ .JPG) เทานั้น

บันทึกขอมูลการสมัคร



วิธีการสมัครผานอินเตอรเน็ต

• ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
• จดจําเลขประจําตัวผูสมัคร
• พิมพใบชําระเงินและขอมูลผูสมัคร



ชําระเงินคาสมัครไดที่
• ธนาคารกรุงไทย
• เคาเตอรเซอรวิส

ทุกสาขา



การตรวจสอบคุณสมบัติ

คลิกเมนู “ตรวจสอบคุณสมบตัิผูสมัคร”



การตรวจสอบคุณสมบัติ

คนหาโดยการระบุคําคนหา  
เลขประจําตัวผูสมัคร, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ นามสกุล



ปญหาท่ีคาดวาจะพบ (สามารถแกไขได)
• หลักฐานการศึกษามีปญหา  เชน  ภาพไมชัดเจน  ไมแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 5

ภาคเรียน  ผลการเรียนไมครบ 5 ภาคเรียน  ไมติดรูปถาย  ไมประทับตรา
โรงเรียน เปนตน   



การแกไขหลักฐานการศึกษา

• สามารถแกไขไดที่เมนู “แกไขหลักฐานใหม/พิมพขอมลูผูสมัคร สําหรับผูสมัครไวแลว”
• กรอกเลขประจําตัวประชาชน
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การแกไขหลักฐานการศึกษา

• คลิกปุม “แกไข/อัพโหลด” หลักฐานการศึกษาทีต่องการ
• เลือกไฟลที่ตองการ คลิก “อัพโหลด”
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ปญหาท่ีคาดวาจะพบ (แกไขไมได)

• คุณสมบัติผูสมัคร ไมผานเกณฑของสาขาวิชานั้น
• สมัครไมตรงดานที่สมัคร
• ไมชําระเงิน
• ไมอัพโหลดหลักฐานการศึกษา

การสมัครถือเปนโมฆะ
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