กระบวนการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มีแผนปฏิบัติงานรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา โดยบุคลากร
หน่ ว ยรั บ เข้ า ศึ ก ษาได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนปฏิ บั ติง านรับ เข้ า ศึ ก ษา และขั้ น ตอนการรั บ สมั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานรับเข้าศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน
ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน ซึ่งส่งผลให้ง านมีประสิทธิภาพ มีการดาเนินงานตามแผนและขั้นตอนการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อได้กาหนดแผนงานและ
ขั้นตอนการรับสมัครที่ชัดเจนแล้ว หน่วยรับเข้าศึกษาก็ปฏิบัติงานตามแผน โดยกาหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละ
โครงการและปฏิบัติงานตามขั้น ตอน ซึ่งบุคลากรงานรับเข้าศึกษามีความชานาญและเชี่ยวชาญในงานที่ไ ด้รับ
มอบหมายเป็นอย่างสูงจึงส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
และยังมีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการรับสมัครทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา โดยมิต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองอีกด้วย

กระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ขัน้ ตอน/กิจกรรม
วิธปี ฏิบตั ิงาน
1. การสารวจข้อมูลการคัดเลือกนักเรียน 1. หน่วยรับเข้าศึกษา จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จานวนรับนิสิต/คุณสมบัติเฉพาะ/
เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือกฯ ไปยังคณะ/วิทยาลัยทั้ง 3 ระบบ คือ
1. ระบบรับตรง (โครงการพิเศษต่างๆ)
2. ระบบรับตรง (โควตา)
3. ระบบกลาง (Admissions)
2. ตรวจสอบข้อมูลจานวนรับ/คุณสมบัติเฉพาะ/เกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือก
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับจากคณะ/วิทยาลัยให้ถูกต้อง
2. การสารวจข้อมูลจานวนนักเรียน
1. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จานวนนักเรียนที่กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
พร้อมแบบฟอร์มไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
2. รวบรวมข้อมูลจานวนนักเรียนที่ได้รับจากโรงเรียนต่างๆ
3. ตรวจสอบข้อมูลจานวนนักเรียนให้ถูกต้อง เพื่อจัดทาการแบ่งกลุม่ ขนาดโรงเรียน
ได้แก่ กลุม่ ใหญ่ กลุม่ กลาง กลุม่ เล็ก
4. ดาเนินการจัดแบ่งขนาดโรงเรียนแยกตามจังหวัด เพื่อนาข้อมูของกลุม่ ขนาดโรงเรียน
และนาไปจัดสรรที่นั่งจานวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาในการประมวลผลการคัดเลือกฯ
3. ขออนุมัติแผนการรับนิสิต
จัดทาหนังสือขออนุมัติจานวนรับและเกณฑ์ตารางองค์ประกอบ/ปฏิทนิ การดาเนินการ
รับสมัครสอบคัดเลือกปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษต่างๆ, ระบบรับตรง
(โควตา) และ ระดับระบบกลาง (Admissions) เสนอคณะกรรมการบริหาร
4. จัดทาประกาศการรับสมัครคัดเลือก
จัดทาประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับ
ระดับปริญญาตรี และเสนอผูบ้ ริหารลงนามประกาศ ดังนี้
ปริญญาตรี ระบบรับตรง
1. ระบบรับตรง (โควตา)
2. ระบบรับตรง (โครงการพิเศษต่างๆ)
3. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (แพทย์ 5 ปี)
5. จัดประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหาร, อาจารย์
1. ขออนุมัติจดั ประชุมชีแ้ จงเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อผูบ้ ริหารและอาจารย์
แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน
แนะแนวโรงเรียนในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจาปีการศึกษา 25XX
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมชีแ้ จงเพื่อเตรียมความพร้อมผูบ้ ริหาร
และอาจารย์แนะแนวโรงเรียนในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
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ขัน้ ตอน/กิจกรรม
5. จัดประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหาร, อาจารย์
แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน (ต่อ)

6. การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง

วิธปี ฏิบตั ิงาน
3. จัดทาหนังสือขออนุมัติยมื เงินการจัดประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนฯ
4. จัดทาหนังสือขอเรียนเชิญโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมส่งแบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมและกาหนดการประชุม
5. ดาเนินการรวบรวมรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนส่งมาให้มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทา
เอกสารการประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหารและอาจารย์แนะแนวฯ
6. จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการบรรยาย Power Point ระเบียบการ แผ่นพับ เอกสาร
แนะนาหลักสูตรและเอกสารอืน่ ๆ
7. ประสานงานเรื่องสถานที่ อาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการจัดกิจกรรม
การประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหารอาจารย์แนะแนว ตามกาหนดในปฏิทนิ การดาเนินงาน
8. จัดทาหนังสือเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมและเป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง วิธีการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
9. จัดทาหนังสือเรียนเชิญคณบดีคณะต่างๆ เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงการรับสมัคร
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
10. ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในภาครวม
และแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
11. จัดเอกสารสาหรับการลงทะเบียน และดูแลความเรียบร้อยของอาหารว่างและเครื่องดืม่
12. ดาเนินการประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหาร, อาจารย์แนะแนวโรงเรียนเพื่อชีแ้ จงเกีย่ วกับการรับ
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
(โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ
13. สรุปรายงานการประชุมชีแ้ จงผูบ้ ริหาร อาจารย์แนะแนวโรงเรียนและรวบรวมคาถาม
ข้อเสนอแนะจากผูบ้ ริหาร อาจารย์แนะแนวเสนอต่อผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
1. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ
ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์
2. ประสานงานกับหน่วยคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์การรับสมัคร
ที่เว็บไซต์ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission
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ขัน้ ตอน/กิจกรรม
7. จัดเตรียมข้อมูลการรับสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
8. จัดเตรียมข้อมูลการรับสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง

9. ดาเนินการรับสมัครผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

10. ดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการ
พิเศษต่างๆ

วิธปี ฏิบตั ิงาน
1. คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) เสนอผูบ้ ริหารลงคาสัง่
2. สาเนาคาสัง่ ฯ ที่ได้รับอนุมัติแจ้งให้คณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
1. เชิญประชุมฝ่ายพัฒนาโปรแกรมรับสมัคร เพื่อดาเนินการเตรียมข้อมูลการรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) และ
โครงการพิเศษต่างๆ
2. จัดทาโปรแกรมการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ
3. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์กองคลัง เพื่อเปิดบัญชีรับโอนค่าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
4. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สถาบันการเงินที่เกีย่ วข้องเพื่อเปิดระบบรับเงินค่าสมัคร
1. ดาเนินการเปิด-ปิด ระบบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ตามวันและเวลาที่ระบุในปฏิทนิ ดาเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. ปรับสถานะการชาระเงินของผูส้ มัคร
3. จัดทาหนังสือส่งรหัสผูใ้ ช้ Username และรหัสผ่านPassword ให้กับโรงเรียนในเขต
ภาคเหนือ เพื่อให้อาจารย์แนะแนวโรงเรียนใช้ตรวจรายชือ่ นนักเรียน และกรอกข้อมูล
ผลการเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ผ่านระบบเครือข่าย
4. อาจารย์แนะแนวโรงเรียนรวมรวบเอกสารการสมัครของผูส้ มัครสอบคัดเลือก/เอกสาร
การกรอก GPA 5 ภาคเรียน และเอกสารการโอนเงินค่าสมัครฯ ให้กับมหาวิทยาลัย
1. จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ
2. ดาเนินการสาเนาแต่งตัง้ ฯ ที่ได้รับอนุมัติแจ้งให้คณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
3. เตรียมเอกสารเกีย่ วกับการรับสมัครของโครงการพิเศษต่างๆ
4. ดาเนินการตรวจเอกสารการสมัครให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ
5. ดาเนินการสรุปรายงานการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โครงการพิเศษต่างๆ เสนอผูบ้ ริหาร
6. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารการสมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการนาไปประมวลผล
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ขัน้ ตอน/กิจกรรม
11. การตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา)

12. ดาเนินการประมวลผลและ
จัดทาประกาศ

13. การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
(โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ

วิธปี ฏิบตั ิงาน
1. จัดทาบันทึกขออนุมัติยมื เงินค่าตอบแทนการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)
2. ตรวจนับจานวนผูส้ มัครของแต่ละโรงเรียนที่โรงเรียนได้นาส่งมาให้กับมหาวิทยาลัย
3. จัดทาหนังสือนาส่งเงินค่าสมัครฯ ส่งกองคลัง
4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสาคัญรับเงินที่โรงเรียนส่งมาให้มหาวิทยาลัย
5. สรุปรายงานจานวนผูส้ มัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) เสนอผูบ้ ริหารทราบ
6. จัดทาหนังสือขออนุมัติเงินค่าตอบแทนให้กับโรงเรียน
7. ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน และใบสาคัญรับเงินให้กับกองคลัง
8. ตรวจสอบชือ่ -สกุล เลขประชาชน คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA 5 ภาคเรียน)
1. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์คะแนนมาตรฐานGAT/PAT จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. ตรวจสอบจานวนรับ/กลุม่ ขนาดโรงเรียนและเกณฑ์องค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. นาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ไปเข้าสูตรตามองค์ประกอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4. จัดทาประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) และ
โครงการพิเศษต่างๆ
5. เสนอผูบ้ ริหารลงนามประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
(โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ
6. ดาเนินการประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์การสอบ
คัดเลือกฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5. เสนอผูบ้ ริหารลงนามประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
1. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการสอบสัมภาษณ์เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
2. จัดทาหนังสือของความอนุเคราะห์โรงพยาบาลส่งรายชือ่ คณะกรรมการตรวจร่างกาย
3. จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
4. ดาเนินการจัดส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตัง้ ฯ ให้กับคณะกรรมการต่างๆ

4

ขัน้ ตอน/กิจกรรม
13. การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
(โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ

14. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)
และโครงการพิเศษต่างๆ
15. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง
(Admissions)

วิธปี ฏิบตั ิงาน
5. ดาเนินการจัดเตรียมแฟ้มสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา
6. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กาหนด
7. ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณาจากคณะต่างๆ
8. ตรวจสอบรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกให้ถูกต้องกับแฟ้มสอบสอบสัมภาษณ์
9. ส่งผลการพิจารณาให้ฝ่ายประมวลผลจัดทาข้อมูลรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกฯ
10. จัดทาประกาศรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา)
11. เสนอผูบ้ ริหารลงนามประกาศรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)
12. ดาเนินการประกาศรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1. ส่งรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี ระบบ
รับตรง (โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ ให้กับหน่วยทะเบียนนิสิต เพื่อรับรายงานตัว
2. จัดทาหนังสือสรุปรายงานผลการดาเนินงานการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ
เสนอผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
1. สอท. ขอข้อมูลจานวนรับ/เกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะ สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ดาเนินการส่งข้อมูลจานวนรับ/เกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะ สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่สอท.
3. จัดทาหนังสือขอส่งรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิยาลัยนเรศวร ระดับ
ปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา),โครงการพิเศษต่างๆ และรายชือ่ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชัน้ ปี 1
และชัน้ ปีที่ 2
4. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์รายชือ่ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานที่
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)
5. ดาเนินจัดส่งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)
6. ขออนุมัติแต่งตัง้ คณะคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) เสนอผูบ้ ริหารลงนามคาสัง่

5

ขัน้ ตอน/กิจกรรม
15. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง
(Admissions)

16. สรุปรายงานผลการคัดเลือกเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ
ปริญญาตรี

วิธปี ฏิบตั ิงาน
7. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลตรวจร่างกายผูผ้ ่านการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) เสนอผูบ้ ริหารลงนามคาสัง่
8. จัดทาสาเนาส่งคาสัง่ ฯ ให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
9. สอท. จัดรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)
10. ดาเนินการจัดทาแฟ้มสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบกลาง (Admissions)
11. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาสถานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12. ดาเนินการตรวจเอกสารการสอบสัมภาษณ์ ตามคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ส่งคืนให้กับ
กองบริการการศึกษา (จป.1-จป.4)
13. จัดทาหนังสือนาส่งเอกสารการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) (จป.1-จป.7)
1. งานทะเบียนนิสิตรับรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิต
2. สรุปรายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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กระบวนการับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการรับเข้าศึกษา
1. ขอจานวนรับตามแผนการรับเข้าศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

2. จานวนรับตามแผนการรับเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 25XX

3. สรุปจานวนรับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร
เข้าศึกษา

4. กาหนดปฏิทินดาเนินการรับสมัคร

7. ดาเนินการจัดทาประกาศรับสมัคร

กลไกลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการขอหลักสูตร/สาขาวิชา จานวนรับ
แผนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะที่คณะ/วิทยาลัย
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
1. บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการส่งหลักสูตร/สาขาวิชา
จานวนรับ แผนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะที่คณะ/
วิทยาลัยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
สรุปจานวนรับ หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับ แผนการ
รับ และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
รวบรวมจากคณะ/วิทยาลัย และส่งให้กับ หน่วยรับเข้า
ศึกษา
ดาเนินการกาหนดปฏิทินการรับสมัคร ซึ่งได้แก่
1. วันรับสมัครในแต่ละภาคการศึกษา
2. ส่งคณะวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกทุกเดือน
3. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทุกเดือน
4. ประกาศผลการคัดเลือกทั้งหมด
5. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
6. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
7. วันเปิดภาคเรียน
เมื่อได้รับจานวน หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับ
แผนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยรวบรวมจากคณะ/วิทยาลัย และส่งให้กับ
หน่วยรับเข้าศึกษาเรียนร้อยแล้ว จึงดาเนินการจัดทา
ประกาศรับสมัคร ประกาศคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละ
หลักสูตร/สาขาวิชา และดาเนินการประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครผ่านเว็บไซด์ ของหน่วยรับเข้าศึกษา

กระบวนการรับเข้าศึกษา
8. จัดทาโปรแกรมการรับสมัคร

9. ดาเนินการรับสมัคร 3 ช่องทาง
ด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
9.1 รับสมัครด้วยตนเอง

9.2 รับสมัครทางไปรษณีย์

กลไกลการดาเนินงาน
หน่วยคอมพิวเตอร์จะดาเนินการพัฒนาโปรแกรมการ
รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนา
หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับของปีการศึกษานั้น บรรจุ
เข้าไปในโปรแกรมการรับสมัคร
ดาเนินการรับสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
โดยการให้ผู้สมัคร Download ใบสมัคร และกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการสมัคร
ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง สาเนา
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา
กาหนด และนาใบสมัครและเอกสารประกอบการ
สมัคร มายื่นที่หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิต
และประมวลผล กองบริการการศึกษา พร้อมชาระเงิน
ค่าสมัครจานวน 1,000 บาท
โดยการให้ผู้สมัคร Download ใบสมัคร และกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการสมัคร
ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง สาเนา
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา
กาหนด และนาใบสมัครและเอกสารประกอบการ
สมัคร โดยต้องนาเงินค่าสมัครจานวน 1,000 บาท
แรกเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนามผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษา ณ ไปรษณีย์เคาน์เตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 00036 และนาธนาณัติใส่ซองมา
พร้อมกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่ง
ไปรษณีย์มาที่หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิต

9.3 รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

10. ตรวจสอบใบสมัคร/หลักฐานประกอบการสมัคร/
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

และประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่ website https://admission.nu.ac.th/ ดังนี้
1. ลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบเพื่อขอรับ
Username และ Password
2. กรอก Username และ Password เพื่อ login เข้า
ระบบเพื่อดาเนินการเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่
ต้องการสมัคร
3. สั่งพิมพ์ใบสมัครและนาไปชาระเงินค่าสมัครที่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วไปเทศ
4. จัดส่งใบสมัครเอกสารประกอบการสมัคร และ
หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้กับหน่วยรับเข้า
ศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการ
การศึกษา
5. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคชาระเงินค่าสมัคร
และส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร หลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัคร ให้กับหน่วยรับเข้าศึกษา
6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
สถานการณ์ชาระเงินค่าสมัคร และผลการพิจารณา
คัดเลือก โดยกรอก Username และ Password
ที่ เว็บไซด์ https://admission.nu.ac.th/
เมื่อหน่วยรับเข้าศึกษา ได้รับใบสมัครเอกสาร
ประกอบการสมัครจากผู้สมัครแล้ว ก็ดาเนินการ
ตรวจสอบใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาได้กาหนดมา หาก
ไม่เป็นไปตามที่กาหนด ก็จะดาเนินการประสานงานไป
ยังผู้สมัครเพื่อให้แนบหลักฐานให้ครบถ้วน

กระบวนการรับเข้าศึกษา
11. ส่งคณะ/วิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก

กลไกลการดาเนินงาน
เมื่อดาเนินการตรวจสอบใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ก็รวบรวมใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร ส่งคณะ/วิทยาลัยพิจารณา
คัดเลือกสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
12. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทุกเดือน
เมื่อคณะ/วิทยาลัยดาเนินการพิจารณาคัดเลือก และ
ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกส่งให้กับหน่วยรับเข้าศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ก็ดาเนินการจัดประกาศผลการคัดเลือก
และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อลงนาม
ประกาศ และประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกที่
เว็บไซด์ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตฯ
http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/
13. เก็บรวบรวมข้อมูล และใบสมัคร
เมื่อคณะ/วิทยาลัยดาเนินการส่งผลการพิจารณา
คัดเลือกและจัดส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
คืนให้กับหน่วยรับเข้าศึกษา แล้ว ก็ดาเนินการบันทึก
ข้อมูลผลการคัดเลือก เก็บรวบรวมใบสมัคร เอกสาร
ประกอบการสมัคร เพื่อดาเนินการประกาศผลการ
คัดเลือกทั้งหมดของทุก ๆ เดือน
14. ประกาศผลการคัดเลือกทั้งหมด ประมาณสิ้น
ดาเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด
ของทุกเดือนที่ดาเนินการส่งคณะ/วิทยาลัยพิจารณา
เดือนกรกฎาคม
คัดเลือก เพื่อให้นิสิตทราบเกี่ยวกับกาหนดการรายงาน
ตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
กาหนดการปฐมนิเทศ และวันเปิดภาคการศึกษา
15. สรุปรายงานผลการรับสมัครคัดเลือก และจานวน ดาเนินการสรุป จานวนเป้าหมายการรับ จานวน
ผู้สมัคร จานวนผู้ผ่านการคัดเลือก และจานวนผู้มา
ผู้มารายงานตัว
รายงานตัวเข้าศึกษา เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ในการวางกลยุทธ์การรับเข้าศึกษา ในปี
การศึกษาต่อไป

