ระบบและกลไกรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี

ระบบ

Input
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กลไก
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารคณะ
รายงานการประชุม






แผนผลิตบัณทิต

P



Process

กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
สาขาดาเนินการประชุม
อาจารย์ประจาสาขา

กาหนดแผนรับ / คุณสมบัติของผูส้ มัคร





คณะนาเสนอแผนรับต่อ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

นาเสนอแผนรับต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ





สานักงานส่งเสริมเสนอแผนรับ
นักศึกษาต่อคณะกรรมการสภา
วิชาการ

สานักงานส่งเสริมเสนอแผนรับ
นักศึกษาต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ประกาศรับนักศึกษา

ดาเนินการรับนักศึกษา

D



- ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย - ธนาคาร
- ไปรษณีย์ - ครูแนะแนว

- ชาระค่าสมัคร

-

สานักงานส่งเสริมวิชาการฯ
ไปรษณีย์
ครูแนะแนว
ศูนย์จัดการศึกษาบุคลากรร่วมกับ
คณะ







กระบวนการคัดเลือก
ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต

สาขาทั่วไป

ประกาศผล

ตามเกณฑ์ของสาขา




โควตา
เกรด ≥3.00

สอบคัดเลือก
เกรด < 3.00

รายงานตัว



- ชาระค่าบารุงการศึกษา
- ลงทะเบียน





สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

ประกาศผล

สอบสัมภาษณ์
ประกาศผล

ปฐมนิเทศ



กิจกรรมส่วนกลาง/คณะ/สาขา





ปรับปรุงระบบและกลไกลการรับนักศึกษา



Output/Outcome
จำนวนนักศึกษำ

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกระบวนกำรเรียนกำรสอน

อัตลักษณ์นักศึกษำ

คณะกรรมการออกข้อสอบ
คณะกรรมการสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
ประกาศผลการสอบ
คาสั่งรับรายงานตัว
คาสั่งปฐมนิเทศ
ประกาศกาหนดการลงทะเบียน / ชาระค่าบารุงการศึกษา

ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา

ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนและประเมินความสาเร็จของแผนรับนักศึกษา

A

เว็บไซต์
คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา
ป้ายประชาสัมพันธ์ / เอกสารประชาสัมพันธ์/SMS/สื่อวิทยุ
การแนะแนว (ในและนอกจังหวัด)
ครูแนะแนว
นิทรรศการประชาสัมพันธ์

สอบวัดความรู้พื้นฐาน



C

คณะกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาวิชาการ
รายงานการประชุม

สำเร็จกำรศึกษำแล้วมีงำนทำ





สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการรับสมัครนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารคณะ
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
เกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี โทร. 032 - 493279

1
จากแผนภาพอธิบายได้ว่า ระบบและกลไกรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกาหนดขึ้นบน
พื้นฐานของระบบ CSIPOCF คือ C (Context) = บริบทของมหาวิทยาลัย S (Suppliers) = บุคคลหรือหน่วยงานที่
ส่งนักเรียน นักศึกษา และสังคมที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย I (Input) = ปัจจัยนาเข้าที่เป็นปัจจัยในการบริหาร
มหาวิทยาลัย P (Process) = กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยตามปัจจัยนาเข้า O (Output) = ผลผลิต ผลที่เกิด
จากการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้บริหารสถาบัน C (Customers) = ผู้ที่ได้รับผลจากระบบและกลไกรับนักศึกษา
F (Feedback) ผลสะท้อนกลับ หรือการให้ข้อมูล หรือความคิดเห็นในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อนาไป
ปรับปรุงระบบและกลไกให้มีประสิทธิภาพในรอบปีถัดไป

ก. ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับสาขาวิชาและคณะดาเนินการตามระบบ
รับนักศึกษา ดังนี้
1. บริบทของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี
และมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 กาหนดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งอยู่ใน
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี การคมนาคมสะดวก มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก กาหนดเป็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ส่งมอบ
ผู้ส่ งมอบที่สาคัญของระบบและกลไกรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลั ย เพื่อนาไปสู่การปฏัติ
ประกอบด้วย
2.1 นโยบายด้านผลิตบัณฑิต กาหนดไว้ว่า ให้มหาวิทยาลั ยเป็นหน่ว ยผลิ ตบัณฑิตตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยคานึงถึงเกณธ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์ ม าตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งถ่ายทอดลงสู่ผู้บริหารสูง เพื่อ
ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดสู่ผู้บริหารทุกระดับเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สานัก สถาบัน คณะ สาขาวิชา ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน นามาสู่แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และ
โครงการเพื่อขับเคลื่อนให้พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2.2 โรงเรี ยน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นหน่ว ยส่งมอบที่สาคัญในระดับปฏิบัติการ เนื่องจาก
โรงเรียน เป็นหน่วยผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาระดับกลาง (ระดับต้น คือ ระดับประถมศึกษา ระดับกลาง
คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับปลาย คือ ระดับอุดมศึกษา) เพื่อส่งมอบให้หน่วยผลิตทรัพยากรมนุษย์ระดับปลาย
คือ ระดับมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่วนผู้ปกครอง ชุมชน
และสังคม ถือเป็นห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนโดยมิอาจแยกออกจากกันได้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยส่ง
มอบเช่นเดียวกัน

2
3. ปัจจัยนาเข้า
ปั จ จั ย น าเข้ า ของระบบกลไกรั บ นั ก ศึ ก ษา คื อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย แผนผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่
ประกอบด้วย แผนการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร แผนอัตรากาลังสายวิชาการรวมถึง
อัตรากาลังสายสนับสนุน แผนรับนักศึกษาเพื่อศึกษาแนวโน้มการส่งมอบ การคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษา เพื่อ
เป็นข้อมูลกาหนดแผนรับในอนาคต ภาระงานสอน ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์แผนอัตรากาลังเพื่อนาไปสู่การ
กาหนดภาระงานสอนในอนาคต
4. กระบวนการ
กระบวนการรับนักศึกษา เป็นกระบวนการบริหารเชิงรุกโดยคานึงถึงเกณฑ์และมาตรฐานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกรับนักศึกษาในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
บุคคลหลายฝ่าย ประกอบด้วย ผู้กาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยทาหน้าที่กากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ผลสั มฤทธิ์ของการปฏิบั ติการ ฝ่ ายประกัน คุณภาพทาหน้าที่กากับให้ กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ ตามเกณฑ์ที่เกี่ย วข้อง หน่ ว ยงานกาหนดระบบกลไกรับนักศึกษา ประกอบด้ว ย สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประสานงาน พัฒนา สร้างระบบกลไกรับนั กศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
คณะ และสาขา ทาหน้าที่สรรหานักเรียน ด้วยระบบการสอบคัดเลือก สัมภาษณ์ และระบบโควตา โดยคานึงถึง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยการดาเนินงานตามกระบวนการ ดังนี้
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิเคราะห์ (SWOT analysis) และสังเคราะห์ (TOWS
analysis) สถานการณ์ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
รวมถึงผลการสอบวัดทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มจานวนสาเร็จการศึกษาอัน
จะนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การกาหนดแผน และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานการณ์
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ จะแสดงแนวโน้มการเพิ่มหรือลดจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรอบปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับยอดการสมัครของเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริหารระดับคณะ สาขาวิชา นาไปประกอบการวางแผนการบริหารจัดการในเชิงรุกเพื่อแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา อีกทั้งยังสามารถนาไปวางแผนความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน
สุดท้ายนาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ผลจากการสังเคราะห์จานวนสาเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นาเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอข้อเสนอแนะสาหรับการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการวางแผนแนะแนวและประชาสัมพันธ์ จากนั้นส่งต่อให้คณะเพื่อนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวไปวางแผนเพื่อบริหารจัดการการแนะแนวและประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะเป็นผู้กาหนดแผนรับนักศึกษาไว้ในแผนการจัดการศึกษา เพื่อเมื่อ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กาหนดปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา สาขาและคณะจะส่งแผนรับ และ
คุณสมบัติการรับนักศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ มาเพื่อนาสู่การพิจารณาเห็นชอบแผน
รับนักศึกษาของคณะกรรมการบริหารวิชาการ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนรับนักศึกษา
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4.2 ขั้นปฏิบัติ (Do)
เป็นการควบคุม ติดตามให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน โดยผ่านระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ หลักสูตร และดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระบบรับนักศึกษาเป็นระบบฐานข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบอัตราจากการรับสมัคร การคงอยู่ การ
ออกกลางคัน และการสาเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
เพื่อใช้ในการดาเนินงาน (Common Data Set)
4.2.1 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มีการดาเนินงานดังนี้
สาขาวิชาและคณะร่วมดาเนินการกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะ
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการดาเนินการรับสมัครนักศึกษา ดังนี้
(1) แนะแนว และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
(2) คณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักศึกษา
(3) คณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษา
(4) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา และสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
(5) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(6) เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
4.2.2 ระดับมหาวิทยาลัย มีการดาเนินการดังนี้
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยรับนโยบาย
จากมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดระบบและกลไกรับนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการในบางหน้าที่ และบริหารแผนและระบบกลไกระบบประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่
3.1 ดังนี้
(1) จัดทาคู่มือนักศึกษา
(2) ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษาที่ผ่านการ.............จากสภา
มหาวิทยาลัย
(3) ดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับคณะ
(4) ประมวลผล และประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา
(5) รับรายงานตัวนักศึกษา
(6) จัดทารายชื่อนักศึกษาใหม่และกาหนดรหัสชั้นเรียน
(7) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะและกองพัฒนานักศึกษา
(8) สอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นส่ วนหนึ่งการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่
(9) ทาบัตรนักศึกษา
(10) รับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าผ่านระบบออนไลน์
(11) ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
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4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
ทั้ ง ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม การติ ด ตามตรวจสอการ
ดาเนินงานตามแผนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
4.4 ขั้นปรับปรุง (Act)
ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย มีการประเมินความสาเร็จตามแผนและระบบ แล้ว
น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะ และส่ ง ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานผ่ า นคณะ
กรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วทบทวนการปรับปรุงผลการประเมิน สรุป
บทเรียนที่ได้รับเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดร พร้อมเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อสาธารณชน
5. ผู้ใช้บริการ
มหาวิ ท ยาลั ย ค านึ ง ถึ ง ผู้ ใ ช้ ผ ลผลิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ ความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนต่ อ การ
ดาเนินงานการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อผลผลิตของงานรับสมัครมีคุณภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลการบริ หารของกระบวนการรับนักศึกษาส่งผลต่อการบริห ารจัดการด้านการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตร ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจั ดการระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม อันจะแสดงให้เห็นถึงการ
บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั กสู ต รที่ว างไว้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณภาพตามกรอบมาตรฐานของหลั ก สู ตรและเกณฑ์
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ง ผลต่ อ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ แ สดงไว้ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์
7. ผลสะท้อนกลับ
ผลการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษาของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการปรับปรุง แก้ไขเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติที่ดีในรอบปีถัดไป

ข. กลไกรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับสาขาวิชาและคณะดาเนินการตามกลไกรับ
นักศึกษา ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร
อาจารย์ประจาสาขาวิชา ดาเนินการดังนี้
(1) ประชุมอาจารย์ประจาสาขาวิชาเพื่อศึกษาวิเคราะห์หรือนาผลการวิเคราะห์สถานการณ์นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาการกาหนดแผนรับ
และคุณสมบัตินักศึกษา
(2) บันทึกนาเสนอแผนรับและคุณสมบัตินักศึกษาต่อคณะกรรมการบริ หารคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
(3) คาสั่ งจั ดทารายงานผลการรั บนั กศึ กษาเปรีย บเที ยบกับ ผลด าเนินงานที่ผ่ านมาเพื่อ นาข้ อมู ล มา
ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาในรอบปีถัดไป
(4) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาร่วมกับคณะ
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(5) จัดทาแผนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาตามแผนการเรียนการสอน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหลักสูตร ข้อ.......................
2. ระดับคณะ
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ ดาเนินการดังนี้
(1) บันทึกนาเสนอแผนรับและคุณสมบัตินักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
(2) มี ค ณะกรรมการ ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม สนั บ สนุ น ประเมิ น ผล และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
กระบวนการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนและระบบที่วางไว้
(3) รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกระบวนการรับนักศึกษา
(4) แผนปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
(5) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
3. ระดับมหาวิทยาลัย
โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการดังนี้
(1) จัดทาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วาระเพื่อพิจารณาการ................ตามข้อบังคับ
........................
(2) เสนอแผนรั บ และคุณสมบั ตินั กศึกษาต่อคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย วาระเพื่อพิจารณา
.................ตามข้อบังคับ................
(3) เสนอแผนรับและคุณสมบัตินักศึกษาต่อคณะกรรมการสภาวิช าการ วาระเพื่อพิจารณา.................
ตามข้อบังคับ................
(4) เสนอแผนรับและคุณสมบัตินักศึกษาต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณา...........
ตามข้อบังคับ.................
(5) จั ด ท าประกาศรั บ นั ก ศึ ก ษาตามแผนรับ และคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ นัก ศึ ก ษาตามที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย
....................
(6) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาและคณะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
มากกว่าหนึ่งช่องทาง ได้แก่ ผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เอกสารแผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สื่อทางวิทยุ การแนะแนวตามโรงเรียนทั้งในและต่างจังหวัด และผ่านทางระบบพี่สู่น้อง โดยทาเป็น
คาสั่งคณะกรรมการแนะแนว และประชาสัมพันธ์ร่วมสาขาและคณะ
(7) จัดทาปฏิทินรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยทาเป็นคาสั่งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ร่วมกับสาขาและคณะ
(8) จัดทาปฏิทินการปฐมนิเทศ และสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โดยจัดทา
เป็นคาสั่งคณะกรรมการคุมสอบและคาสั่งคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาตามแผน
ของหลักสูตร
(9) จัดทาปฏิทินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์และกาหนดการตารางเรียนตารางสอน โดย
จัดทาเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และการเข้าสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอน
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เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและสืบค้นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็วทันต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
(10) สรุปและรายงานผลการดาเนินการรับนักศึกษาใหม่ต่อคณะกรรมการวิชาการตามลาดับขั้นตอน
(11) จัดทาสารสนเทศเพื่อประกอบการตรวจประกันคุณภาพในด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย
1. แผนการรับนักศึกษา
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
3. การสาเร็จการศึกษา

