


คํานํา 
 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปนหนวยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  ใหบริการ                 
ดานวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ไดจัดทําระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม  
และอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ  เพื่อแสดงถึงกระบวนการขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของ                     
การรับนักศึกษาใหม  การใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนักศึกษา  รวมถึงปจจัยในการขับเคลื่อนที่ทําใหขั้นตอน
และแนวทางการปฏิบัติของการรับนักศึกษาใหม อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการดําเนินไปตามเปาหมาย                   
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว              
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หวังวาเอกสารฉบับนี้จะชวยใหผูที่สนใจ  มีความเขาใจ           
เกี่ยวระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม  และอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมมากขึ้น   
 
 
 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ระบบและกลไกการรับนกัศกึษาใหม และอาจารยทีป่รกึษาดานวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

----------------------------------------------------- 

ระบบ (System) หมายถึง  กระบวนการขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของการรับนักศึกษาใหม  

และอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ ซึ่งมีกําหนดไวอยางชัดเจนวาตองทําอะไรและทําอยางไร  เพื่อใหไดผล

ออกมาตามที่ตองการ สวน กลไก (Mechanism) หมายถึง ปจจัยการขับเคลื่อนที่ทําใหขั้นตอนและ               

แนวทางการปฏิบัติของการรับนักศึกษาใหม และอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ ดําเนินไปตามเปาหมาย             

ดังนั้น ระบบและกลไก จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลใหการปฏิบัติงานขององคกรสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย  

แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาใหม 

 การรับนักศึกษาใหม  หมายถึง  การรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในระดับ

ปริญญาตรี โดยมีการรับนักศึกษาแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) การรับนักศึกษาประเภทโควตา ที่ประกอบดวย 

โควตาเรียนดี   โควตาความสามารถพิเศษ   โควตาโครงการคุณธรรมนําความรู ประพฤติดีมีที่เรียน และ

โควตาเด็กพิการ 2) การรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไป  ซึ่งมีแนวปฏิบัติสําหรับการรับนักศึกษาใหม ดังนี้ 

1. การกําหนดแผนรบันักศึกษา 

1.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สงแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ไปยังคณะ

เพื่อใหตรวจสอบจํานวนรับและคุณสมบัติผูสมัครของแตละสาขาวิชา 

1.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมขอมูลเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

1.3 มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาใหม 

2. การประชาสมัพันธรับนกัศึกษา 

2.1 มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงครูแนะแนวและครูวิชาการของโรงเรียนในเขตภาคเหนือ             

17 จังหวัด 

2.2 ประชาสมัพันธการรับนกัศึกษาผานสื่อชองทางตางๆ 

2.3 พัฒนา/ปรับปรงุระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

3. การดําเนินการรบันักศึกษาประเภทโควตา   

3.1 มหาวิทยาลัยสงหนังสือแจงจํานวนรับนักศึกษาโควตาและคุณสมบัติของผูสมัครแตละ

หลักสูตรไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 

3.2 โรงเรียนคัดกรองนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด  แลวสงขอมูล

ผูสมัครโควตาผานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม 
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3.3 ผูสมัครพิมพใบสมัครจากระบบรับสมคัรนักศึกษาโควตา พรอมชําระคาสมัคร แลวสงใบสมคัร 

หลักฐานการชําระคาสมัคร หลักฐานการศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัย 

3.4 การพิจารณาตัดสินผล มกีารดําเนินการดงันี ้

1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมขอมูลผูสมัครพรอมหลักฐานการศึกษา 

สงไปสาขาวิชา 

2) สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑการคัดเลือก 

3) สาขาวิชาสงรายชื่อผูผานการคัดเลือกทางระบบการรับนักศึกษาใหม 

4) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมขอมูลรายชื่อผูผานการคัดเลือกเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อพิจารณาตัดสินผล 

5) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัย พรอมประชาสัมพันธทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย และจัดสงหนังสือแจง

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอไปยังโรงเรียน 

3.5 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษากรอกขอมูลรายงานตัวผานระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม 

3.6 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

4. การรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไป 

4.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรับนักศึกษาใหมประเภทคัดเลือกทั่วไป 

4.2 ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมประเภทคัดเลือกทั่วไป 

4.3 ดําเนินการรับสมัครผานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม 

4.4 ผูสมัครพิมพใบแจงชําระคาสมัครสอบ พรอมชําระคาสมัครสอบ 

4.5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบขอมูลการชําระคาสมัครสอบ 

4.6 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธสอบ 

4.7 คณะกรรมการออกขอสอบและจัดทําขอสอบความรูพื้นฐานทางวิชาการ และขอสอบ 

วัดแววความเปนคร ู

4.8 ผูสมัครเขาสอบขอเขียน และสอบปฏิบัติ  

4.9 คณะกรรมการตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบ 

4.10 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอขอมลูการประมวลผลสอบ  

ตอคณะกรรมการบรหิารวิชาการ เพื่อพจิารณาตัดสินใจผล 

4.11 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

4.12 ผูมสีิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเขาระบบเพื่อกรอกขอมลูรายงานตัว 

4.13 ผูมสีิทธิ์เขาศึกษารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย ตามวันที่ เวลา และสถานที่ ๆ มหาวิทยาลัย  

 กําหนด 
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แนวปฏิบัติอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ 

   อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ หมายถึง  การใหขอแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอน

รายวิชา  การรักษาสภาพนักศึกษา การลาพักการเรียนแกนักศึกษา  ซึ่งมีแนวปฏิบัติการใหคําปรึกษา ดังนี้ 

1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานงานกับคณะ เพื่อสงรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา

ประจําหมูเรียน และแผนการเรียนเสนอแนะ 

2. คณะแตละคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

3. จัดทําคูมือนักศึกษา 

4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมช้ีแจงอาจารยที่ปรึกษา  

5. อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม ตามวันที่ เวลา และสถานที่ๆ มหาวิทยาลัยกําหนด    
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ขั้นตอนการรบันกัศึกษาใหม 

 

 

การกําหนดแผนรบันักศึกษา 

 
การประชาสมัพันธการรับนักศึกษา 

 
ดําเนินการรับนักศึกษา 

 
ดําเนินการคัดเลือกนกัศึกษา 

 
ประกาศผลการคัดเลือก 

 
นักศึกษารายงานตัว 

 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรปุผล และทบทวนกระบวนการรับ

นักศึกษา 

 
อาจารยทีป่รึกษาพบนักศกึษา 
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ขั้นตอนการดําเนินงานการรับนักศึกษาใหม ประเภทโควตา 

ลําดับที่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 การกําหนดแผนรับ

นักศึกษา  
1.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สงแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 
(โดยใชขอมูลจากแผนรับนักศึกษา 5 ป) 
ไปยังคณะเพื่อใหคณะกรรมการระดับ
คณะตรวจสอบจํานวนรับและคุณสมบัติ
ผูสมัคร 

1.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รวบรวมขอมูลเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อ
พิจารณาการกําหนดอัตราสวนจํานวน
การรับนักศึกษา คุณสมบัติผูสมัครของ
หลักสูตร  

1.3 มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาใหม 
ประเภทโควตา ดังนี้ 

-  โควตาเรียนดี   
-  โควตาความสามารถพิเศษ 
-  โควตาโครงการคุณธรรมนําความรู 

ประพฤติดีมีที่เรียน  
-  โควตาเด็กพิการ  

- แผนรับนักศึกษา
ใหม ประจําป
การศึกษา 

- รายงานมติที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม 

- ปฏิทินการรับ
นักศึกษา 

- ประกาศ
มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง การรับ
นักศึกษาใหม
ประเภทโควตา 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
ระดับคณะ 

- คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

2 การประชาสัมพันธรับ
นักศึกษา 

2.1 มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงครูแนะแนว
และครูวิชาการของโรงเรียนในเขต
ภาคเหนือ 17 จังหวัด 

2.2 ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาผานสื่อ
ชองทางตางๆ  

2.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน เพื่อใชเปนชองทางให โรงเรียน 
และมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูล        
ในการดําเนินการรับสมัครนักศึกษา 

 

- รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 
การประชุม  
สัมมนาระบบและ
กลไกการศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม 

- ขอมูลการรับ
นักศึกษาใหม
สําหรับ           
ครูแนะแนว 

- ระบบการรับ
นักศึกษาออนไลน 

- แผนพับ
ประชาสัมพันธ 

 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- คณะ 
- ประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
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ลําดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
3 การดําเนินการรับ

นักศึกษาประเภท
โควตา   
 

3.1 มหาวิทยาลัยสงหนังสือแจงจํานวนรับ
นักศึกษาโควตาและคุณสมบัติของ
ผูสมัครแตละหลักสูตรไปยังโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 

3.2 โรงเรียนคัดกรองนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
แลวสงขอมูลผูสมัครโควตาผานระบบรับ
สมัครนักศึกษาออนไลน 

3.3 ผูสมัครพิมพใบสมัครจากระบบรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน พรอมชําระคาสมัคร 
แลวสงใบสมัคร หลักฐานการชําระ          
คาสมัคร  หลักฐานการศึกษาไปยัง
มหาวิทยาลัย 

- หนังสือแจง
จํานวนรับและ
คุณสมบัติผูสมัคร 

- คูมือการรับ
นักศึกษาใหม
สําหรับครู           
แนะแนว 

- ระบบการรับ
นักศึกษาใหม 

- บัญชีรายชื่อ
ผูสมัครพรอม           
ใบสมัครและ
หลักฐานการชําระ
เงิน 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- โรงเรียนในเขต
พื้นที่ภาคเหนือ 
17 จังหวัด 

4 การพิจารณาตัดสิน
ผล 

4.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รวบรวมขอมูลผูสมัครพรอมหลักฐาน
การศึกษา สงไปสาขาวิชา 

4.2 สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑการคัดเลือก ประกอบดวยเกณฑ
กลางของมหาวิทยาลัย และเกณฑเฉพาะ
ของแตละสาขาวิชา 
- กรณีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           

ผูผานเกณฑการคัดเลือกขั้นตน  ตอง
เขาสอบวิชาวัดแววความเปนครู และ
สอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาที่มี        
การสอบปฏิบัติ 

4.3 สาขาวิชาสงรายชื่อผูมีผานการคัดเลือก
ทางระบบการรับนักศึกษาใหม 

4.4 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวบรวมขอมูลรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
เสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
เพื่อพิจารณาตัดสินผล 

4.5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ออกรหัสนักศึกษา พรอมจัดทําประกาศ 
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

4.6 ประชาสัมพันธประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัย และจัดสงหนังสือแจง
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอไปยังโรงเรียน 

 

- รายชื่อผูสมัคร
และหลักฐาน
การศึกษา 

- รายชื่อผูผาน       
การคัดเลือกจาก
สาขาวิชา 

- ประกาศ
มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง รายชื่อผูมี
สิทธิ์สอบวัดแวว
ความเปนครู และ
สอบปฏิบัติเฉพาะ
สาขาวิชาที่มี          
การสอบปฏิบัติ 

- รายงานมติ
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 
เรื่อง การพิจารณา
ผลการคัดเลือก
นักศึกษา  

- ประกาศ
มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง รายชื่อผูมี
สิทธิ์เขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
ออกขอสอบ 

- คณะกรรมการ
คุมสอบ 

- คณะกรรมการ
ประมวลผลสอบ 

- คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

- ประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ประเภทโควตา 

- เว็บไซต
มหาวิทยาลัย 

5 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
กรอกขอมูลรายงาน
ตัวผานระบบรายงาน
ตัวนักศึกษาใหม 
 

5.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เปดระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม 

5.2 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม เขาระบบรายงานตัว
นักศึกษาใหม ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ที่ 
www.academic.cmru.ac.th  
เพื่อกรอกขอมูลทั่วไปและประวัติ
การศึกษา พรอมอัพโหลดภาพถายของ  
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

  

- ขอมูลทั่วไปและ
ประวัติการศึกษา
ของผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย 

- คูมือการใชระบบ
รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

6 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
รายงานตัว    

 

6.1  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเขา
ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ที่ 
www.academic.cmru.ac.th  เพื่อพิมพ
ประวัติรายงานตัว ใบรายงานตัว และใบ
แจงชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

6.2 รายงานตัว ตามวันที่ เวลา และสถานที่ๆ 
มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมชําระ 
คาธรรมเนียมการศึกษา 

- ใบรายงานตัว 
พรอมประวัติ
การศึกษา และใบ
แจงชําระ
คาธรรมเนียม
การศึกษา  

- หลักฐานทางการ
ศึกษา สําเนา
ทะเบียนบาน 
สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนา
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
(ถามี) 

- ใบรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเชียงใหม 
ประเภทโควตา 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

- คณะกรรมการ
รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม 
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ขั้นตอนการดําเนินงานการรับนักศึกษาใหม ประเภทคัดเลือกท่ัวไป 

ลําดับที่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 การกําหนดแผนรับ

นักศึกษา  
1.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สรุปขอมูลการรับนักศึกษาประเภทโควตา 
เสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อ
พิจารณาการกําหนดอัตราสวนจํานวนการ
รับนักศึกษา  คุณสมบัติผูสมัคร และเกณฑ
การคัดเลือกนักศึกษาใหมประเภทคัดเลือก
ทั่วไป  

1.2 มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาใหม 
ประเภทคัดเลือกทั่วไป 

   

- รายงานสรุปผล
การรับรายงานตัว
นักศึกษาประเภท
โควตา 

- รายงานมติที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม 

- ประกาศ
มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม
เรื่องการรับ
นักศึกษาใหม
ประเภทคัดเลือก
ทั่วไป 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

2 การประชาสัมพันธ
การรับนักศึกษา 

2.1 ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาผานสื่อ
ชองทางตางๆ  

2.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา
ใหมออนไลน   

 

- ระบบการรับ
นักศึกษาใหม 

- แผนพับ
ประชาสัมพันธ 

 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- คณะ 
- ประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

3 การดําเนินการรับ
นักศึกษาประเภท
คัดเลือกทั่วไป  

3.1 ผูสมัครเขาระบบรับสมัครนักศึกษาใหมที่ 
www.academic.ac.th  

3.2 ผูสมัครกรอกขอมูลประวัติสวนตัวและ
ขอมูลการศึกษา พรอมเลือกสาขาวิชา  
โดยผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่
การศึกษาได 3 สาขาวิชา 

3.3 ผูสมัครพิมพใบแจงชําระคาสมัครสอบ 
พรอมชําระคาสมัครสอบผานธนาคาร 

3.4 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตรวจสอบขอมูลการชําระคาสมัครสอบ 

3.5 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
พรอมแผนผังที่นั่งสอบ 

- ขอมูลผูสมัครใน
แตละสาขาวิชา 

- ขอมูลผูชําระคา
สมัครสอบ 

- ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
รายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบ ประเภท
คัดเลือกทั่วไป 

- รายชื่อและจํานวน
ผูสมัคร 

- แผนผังที่นั่งสอบ 
ทางเว็บไซต 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- กองคลัง 
- กองอาคาร

สถานที่ 
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ลําดับที่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4 ดําเนินการสอบ 4.1 แตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบขอเขียน 

และจัดทําขอสอบ โดยแบงเปน 
       1) ขอสอบวิชาพื้นฐาน ประกอบดวย วิชา

คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร  ภาษาไทย สังคม 

2) ขอสอบวัดแววความเปนครู (เฉพาะ
นักศึกษาที่สอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต) 

4.2 แตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบขอเขียน และ
คณะกรรมการสอบปฏิบัติ (เฉพาะบาง
สาขาวิชา) 

4.3 ผูสมัครเขาสอบตามวันที่ เวลา และสถานที่
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4.4 คณะกรรมการตรวจขอสอบและประมวลผล  
4.5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นําเสนอขอมูลผูผานการสอบขอเขียน และ
การสอบปฏิบัติ เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ เพื่อพิจารณา
ตัดสินผล 

4.6 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงาน
ตัวเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย   

- ขอสอบขอเขียน
พื้นฐาน และ
ขอสอบวิชาวัด
แววความเปนครู 

- รายงานมติที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม 

- ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม 
เรื่องประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์
รายงานตัวเปน
นักศึกษาใหม 
ประเภทคัดเลือก
ทั่วไป 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

- คณะกรรมการ
ออกขอสอบ
พื้นฐานและ         
วัดแววความเปน
ครู 

- คณะกรรมการ
คุมสอบ 

- คณะกรรมการ
ประมวลผลสอบ 

5 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
กรอกขอมูลรายงาน
ตัวผานระบบรายงาน
ตัวนักศึกษาใหม 
 

5.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปด
ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม 

5.2 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เขาระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม 
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด           
ที่ www.academic.cmru.ac.th  

5.3 กรอกขอมูลทั่วไปและประวัติการศึกษา 
พรอมอัพโหลดภาพถายของผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

  

- ขอมูลทั่วไปและ
ประวัติการศึกษา
ของผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย 

- คูมือการใชระบบ
รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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ลําดับที่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
6 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

รายงานตัว    
 

6.1  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเขา
ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ที่ 
www.academic.cmru.ac.th  เพื่อพิมพ
ประวัติรายงานตัว ใบรายงานตัว และใบ
แจงชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

6.2 รายงานตัว ตามวันที่ เวลา และสถานที่ๆ 
มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา 

- ใบรายงานตัว 
พรอมประวัติ
การศึกษา และ        
ใบแจงชําระ
คาธรรมเนียม
การศึกษา 

- หลักฐานทางการ
ศึกษา สําเนา
ทะเบียนบาน 
สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนา
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
(ถามี) 

- ใบรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย
ประเภทคัดเลือก
ทั่วไป 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

- คณะกรรมการ
รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม 
 

7 ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
สรุปผล และทบทวน
กระบวนการรับ
นักศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุป
ขอมูลการรับนักศึกษาใหม ตอคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ พรอมทั้งทบทวนกระบวนการ
รับนักศึกษา เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการการรับ
นักศึกษา ไปปรับปรุงในการวางแผนรับนักศึกษา
ในครั้งตอไป 

- รายงานการ
ประชุมของ
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 
เกี่ยวกับการ
สรุปผลการรับ
นักศึกษาใหมและ
ทบทวน
กระบวนการรับ
นักศึกษา 

- แนวปฏิบัติที่ดีใน
การรับนักศึกษา 

- คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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ขั้นตอนการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ 

ลําดับที่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 การแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษา 
1.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประสานขอขอมูลรายชื่ออาจารยที่
ปรึกษาประจําหมูเรียน และแผนการ
เรียนเสนอแนะของแตละหลักสูตร 

1.2 คณะแตละคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  
 

- คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา 

- แผนการเรียน
เสนอแนะของ   
แตละหลักสูตร 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

- คณะ 

2 จัดทําคูมือนักศึกษา 2.1  จัดทําตนฉบับคูมือนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 

2.2  ดําเนินการขออนุมัติจัดจางทําคูมือ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

2.3  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจาง
จัดทําคูมือนักศึกษา 

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ  
ดําเนินการจัดจาง
ทําคูมือนักศึกษา 

- คูมือนักศึกษาฉบับ
ตนฉบับ 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- กองคลัง (พัสดุ) 
- คณะกรรมการ

จัดทําคูมือ
นักศึกษา 

3 ประชุมชี้แจงอาจารย
ที่ปรึกษา 

3.1  จัดทําหนังสือเชิญอาจารยที่ปรึกษา
ประชุม 

3.2  จัดเตรียมสถานที่ประชุม 

3.3  จัดเตรียมเอกสารสําหรับอาจารยที่
ปรึกษา 

3.4  พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา 

3.5  ประชุมชี้แจงอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาดานวิชาการ  ระเบียบ-
ขอบังคับ  

 

- หนังสือเชิญ
อาจารยที่ปรึกษา
ประชุม 

- คูมือนักศึกษา 
- คูมืออาจารยที่

ปรึกษา 
- รายชื่อนักศึกษา 
- ตารางอาจารยที่

ปรึกษาพบ
นักศึกษา 

- ระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- อาจารยที่
ปรึกษา 
 

4 อาจารยที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา 

4.1  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
แจง กําหนดวันเวลา สถานที่  อาจารยที่
ปรึกษาพบนักศึกษา 

4.2  ประชาสัมพันธแจงวันที่เขาพบอาจารยที่
ปรึกษาในวันรายงานตัว 

4.3  อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาตามวันที่ 
เวลา และสถานที่ ๆ กําหนด 

4.4  อาจารยที่ปรึกษาใชระบบสารสนเทศ
ดานวิชาการของนักศึกษา เพื่อให
คําปรึกษาดานวิชา ไดที่ 

 www.academic.cmru.ac.th 
 

- คูมืออาจารยที่
ปรึกษา 

- ใบรายชื่อนักศึกษา
แตละหมูเรียน 

- กําหนดการ
อาจารยที่ปรึกษา
พบนักศึกษา 

- ระบบอาจารย       
ที่ปรึกษา 

- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- อาจารยที่
ปรึกษา 

- กองอาคาร
สถานที่ 
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