
ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ภายใต้สถานการณโ์รคระบาดโควิด-19  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ที่มาและความสำคัญ  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจในการบริหารจัดการการรับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่ ายประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย  (ทปอ.) มี การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ให้
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง เข้าร่วมในระบบ TCAS ทุกรอบ โดยไม่มีการ
เปิดรอบใด ๆ ที่คู่ขนานกับ TCAS และทำงานภายใต้แนวปฏิบัติกลางร่วมกัน เพ่ือความเป็นเอกภาพ
ในการทำงาน (แอดมิชชั่นพรีเมี่ยม, 2562)  

จากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลต่อระบบรับสมัครนักศึกษา ผู้สมัคร
คัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 สมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติ
และการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน   
(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย , 2563) ทำให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องหาวิธีการในการป้องกัน  
เพ่ือลดการระบาดขอโรคโควิด-19 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2576-2580) 
เป็น Green University (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560) และในการพัฒนาการดำเนินงาน
ของหน่วยงานมีการค้นพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยภายนอกองค์กร ประกอบด้วย นโยบายภาครัฐ และ
เทคโนโลยี และ 2) ปัจจัยภายในองค์กร ประกอบด้วย การสนับสนุนจากองค์กร การสื่อสารภายใน
องค์กร และผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในการต้องมีตัวชี้วัดหลักที่มีมาตรฐานและท้าทาย พร้อมทั้งให้
บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถถอดบทเรียนของการบริหารผลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับการปฏิบัติงานขององค์กร (ณิชกานต์ บรรพต และ
กมลพร สอนศรี, 2561) 

ดังนั้น ในการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาเป็นระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การให้บริการและรองรับผู้สมัครที่มีจำนวนมาก รวมถึงลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 3.1 นักเรียน/นักศึกษาที่สมัครเรียน  
 3.2 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 3.3 อาจารย์ 

3.4 บุคคลทั่วไป 
4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

การเลือกใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ขึ้นอยู่ภารกิจหลักที่ใช้
ขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยนำกระบวนการจัดการความรู้ของ Marquardt (1996) 4 ขั้นตอน มาใช้ในการ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้  

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
 
 
 



 4.1 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 
  การได้มาซึ่งหัวข้อการจัดการความรู้เริ่มจากการศึกษาปัญหา และความต้องการเพ่ือ
พัฒนางานในภารกิจหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ที่ผ่านมาพบว่า งานจัดรับ
นักศึกษามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ ผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ส่งผลต่อการรับสมัครนักศึกษาทีผู่้สมัครไม่สามารถนำส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบฐานหลักฐาน
การสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จึงต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สามารถ
ดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  4.2 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 
  4.2.1 ใช้วิธีการถอดความรู้จากตัวบุคคลที่ต้องอาศัยองค์ความรู้จากทักษะ และ
ประสบการณ์ ถือได้ว่าความรู้นี้เป็นความรู้ที่เรียกว่า ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) โดยจัดประชุม
บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พูดคุย แลกเปลี่ยนถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
จัดรับนักศึกษา วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพ่ือนำมาหลอมรวมเป็นองค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการจัดรับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
  4.2.2 ศึกษาการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เพ่ือนำมาเขียนเป็นขั้นตอนการ
รับสมัคร และคู่มือการใช้งานระบบเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ด้วย
ตนเอง 

 4.3 การเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) 
  จากการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ได้จัดเก็บไว้ที่เว็บไซต์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทางเว็บไซต์ 
http://apro.nrru.ac.th หัวข้อ ระบบบริการการศึกษา หัวข้อย่อย ระบบบริการสำหรับ บุคคลทั่วไป 
ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ต และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น 
 4.4 การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and 
Utilization) 
 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ของสำนัก สามารถการนำความรู้ไปถ่าย
โอนให้กับบุคคลอื่นสามารถที่ได้จากคู่มือ และการลงมือปฏิบัติจริงแบ่งปันแก่บุคคลอื่นด้วยการอธิบาย 
ถึงวิธีการสมัครเรียนแบบออนไลน์ การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา การอัพโหลดไฟล์หลักฐ าน
การสมัคร และการชำระเงิน รวมถึงการแนะนำเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเข้าไปศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสมัครเรียนออนไลน์ได้อย่าง



ถูกต้อง อีกทั้ง สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ สามารถเข้ามาศึกษาระบบในการนำไปเป็นต้นแบบการรับ
สมัครเรียนที่สามารถลดการใช้กระดาษ และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครเรียน 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  

5.1 กระบวนการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ระบบรับ
สมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อรองรับการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

5.2 เป็นต้นแบบของการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ที่สามารถลดการใช้กระดาษ (Paper 
less) เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็น Green University ใน
อนาคต 

 
6. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  
 6.1 การระดมสมองจากบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการแสดง
ความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 6.2 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์วิกฤติ 
 6.3 ได้รับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 
7. การนำไปใช้ประโยชน์  
 เมื่อเกิดการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือรองรับสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ทำให้หน่วยงาน สถานบันการศึกษาอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเล็งเห็น
ถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ทุกที่ 
ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์  
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้  
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการที่ทำ
ให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดรับนักศึกษาได้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และผู้สมัครเรียน
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น  
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บุคคลอ้างอิง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร  พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
ดร.จินตนา  โต้งสูงเนิน    รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
นางสาวกฤติกา  เผื่อนงูเหลือม   รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
นายศรายุทธ  เนียนกระโทก   รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
นายสมพงษ์  อินทร์พงษ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
นางเดือนเพ็ญ  แจ่มสว่าง   หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
นางสาวปิยนันท์  ชูทับทิม   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการฯ 
นางสาวมินตรา  วิบูลย์ชาติ     หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
นางหทัยรัตน์  ธีรวุฒิวรเวทย์     หัวหน้างานบริหารสำนักงาน 
นางสาววัลลภา  หักทะเล   เจ้าหน้าที่งานบริหารสำนักงาน 
นางสาวฐิติรัตน์  จริยธนาวัฒน์     เจ้าหน้าที่งานบริหารสำนักงาน 
นางสาวเกณิกา  สิทธิ์เสือ   หัวหน้างานทะเบยีน 
นางสาวศุภวัฒน์  ลือกลาง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
นายจิรพงศ์  รัตนสโลบล   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
นางราตรี  สำแดงปริญญา   หัวหน้างานตรวจสอบและระเบียน 
นางสาวเพ่ิมศิริ  ศิริพร      เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน 
นางรจนา  ภักดิ์โพธิ์      เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน 
นายปฐม  ปานกระทอน   เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน 



นายอัศรายุทธ  กมลเพ็ชร์   หัวหน้างานระบบสารสนเทศ 
นางสาวณัฏฐนันท์  เกษมวณิชย์กุล  เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ 
นางสาวปทิตตา  กมลเพ็ชร์     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการ 
นางสาวจันทริกา  แก้วมน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวโยษิตา  ฝอยทอง   นักวิชาการศึกษา 
นายโกเมศ  หัสรังค์      ลูกจ้างชั่วคราว 
นางสาวประภัสวรรณ  สิทธิถนอมวงศ์    ลูกจ้างชั่วคราว 

 
10. ประวัติผู้เขียน  

ชื่อ – นามสกุล ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน นางสาวจันทริกา  แก้วมน  
นายโกเมศ  หัสรังค ์และ นางสาวประภัสวรรณ  สิทธิถนอมวงศ์ 

สถานที่ทำงานปัจจุบัน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 


