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 ด้วยปีการศึกษา 2561 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.)  พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษาไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ ลดค่าใช้จ่าย
ในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ ้าซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการโดยเสนอแนวทางการรับนักเรียน เข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ จึงเกิดระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai 
University Central Admission System : TCAS) แบบใหม่  ส้านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดท้าคู่มือการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
รูปแบบการรับสมัคร เงื่อนไขการรับนักศึกษา ขั นตอนการรับสมัครนักศึกษา  เผยแพร่ให้กับหัวหน้าภาควิชา/
ประธานหลักสูตร นักวิชาการศึกษาที่เก่ียวข้อง  
 ส้านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการรับนักศึกษา 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ฉบับนี  จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
     
       ส้านักทะเบียนและประมวลผล 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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คู่มือการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ปีการศึกษา 2563 

(Thai University Central Admission System : TCAS) 
------------------------------------------- 

ที่มาและนโยบาย  
 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central 
Admission System : TCAS)  เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มอบหมายให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.)  พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มี
การวิ่งรอกสอบ ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้้าซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการโดยเสนอแนว
ทางการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครื อข่าย ทปอ.  
จ้านวน 31 แห่ง  (ปีการศึกษา 2562  สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจ้านวน 34  แห่ง) ร่วมกันพิจารณา
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น มา ทั้งนี้ ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได้รับหลักการในการเข้าร่วม
ด้าเนินการตามแนวทางนี้ด้วย โดย ยึดหลักการส้าคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้  
 1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพ่ือความเสมอภาค  
 3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
จะเข้าระบบ Clearing House เพ่ือบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร 
 
นิยามศัพท์ 
ทปอ. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
สมาคม ทปอ. สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ทปอ. มทร. ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทปอ. มรภ. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สสอท. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สทศ. ส้านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
กสพท. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
TCAS63 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ระบบ TCAS63 ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

ประจ้าปีการศึกษา 2563 
ผู้สมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาก้าหนดให้สามารถสมัครเข้าคัดเลือกใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ให้เข้าศึกษาได้ 
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ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้ และได้ด้าเนินการ 
ยืนยันสิทธิ์นั้นในระบบ TCAS63 โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก้าหนด 

การบริหารจัดการสิทธิ์ ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง ของ ทปอ. เพ่ือให้ผู้สมัคร/ สถาบันอุดมศึกษา 
ได้เข้าใช้งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด้วย การยืนยันสิทธิ์ การไม่ใช้สิทธิ์ 
การสละสิทธิ์ การคืนสิทธิ์ การตรวจสอบสถานการณใ์ช้สิทธิ์ 

1) การยืนยันสิทธิ์  กระบวนการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในระบบเพ่ือ
ยืนยันสิทธิ์ว่ามีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ประกาศว่าตนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 

2) การไม่ใช้สิทธิ์ กระบวนการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในระบบเพ่ือแจ้ง
ความประสงค์ว่า ไม่ใช้สิทธิ์ เข้าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาที่
ประกาศว่าตนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้
เข้าระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาภายในช่วงเวลา ที่ระบบเปิดให้
ด้าเนินการยืนยันสิทธิ์ 

3) การสละสิทธิ์ กระบวนการที่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าไปในระบบเพ่ือแจ้งขอ
ยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว ซึ่งจะกระท้าได้เพียงครั้งเดียวในกรณีที่
ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป 

4) การคืนสิทธิ์ เมื่อมีการสละสิทธิ์ในระบบ ผู้สมัครจะได้รับการคืนสิทธิ์โดย
อัตโนมัติ เพ่ือใช้สิทธิ์ สมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ทันที 

  
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  แบ่งการรับนักศึกษาทั้งหมด 5 รอบ 

ดังนี้ 
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส้าหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือขายใหนักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา  
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา (Quota)  โดยมีเงื่อนไขตาง ๆ ระบุไว ส้าหรับนักเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่

หรือโควตาของโรงเรียนในเครือขาย และโครงการความสามารถพิเศษตาง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะประกาศ
เกณฑการสอบใหนักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเขารับการคัดเลือกตามเกณฑการสอบ 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ส้าหรับนักเรียนในโครงการกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย (กสพท.)โครงการอ่ืน ๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เปนหนวยกลางในการรับสมัคร 
นักเรียนสามารถเลือกได้ 6 สาขาวิชาแบบเรียงล้าดับ แตละสถาบันอุดมศึกษาก้าหนดเกณฑที่เปนอิสระของ
ตนเอง  

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission (Admission 2) ส้าหรับนักเรียนทั่วไป โดยที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปนหนวยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได4สาขาวิชา แบบมี
ล้าดับ โดยใชเกณฑคาน้้าหนักตามท่ีประกาศไวลวงหนา 3 ปี 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงดวยวิธีการของ
สถาบันเอง เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนตอ 
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 ในการสอบคัดเลือกแตละรอบ เมื่อด้าเนินการรับสมัครเสร็จ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะท้าการยืนยันสิทธิ์ 
กลาวคือ นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ ในการยืนยันการเขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่สอบได เมื่อยืนยันแลวระบบ 
จะตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต อไป  หากตองการสมัครรอบตอไปจะตองสละสิทธิ์กอน  
แตหากมีการสมัครครั้งตอไปโดยไมสละสิทธิ์ แลวผานการคัดเลือกจะถือเปนโมฆะ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ เข้าร่วมระบบระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ จ้านวน 4 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน รอบที่ 2 การรับแบบ
โควตา รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ซึ่งมีแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 

1. การก้าหนดแผนรับนักศึกษา 
1.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ส่งแผนรับนักศึกษาประจ้าปีการศึกษา ไปยังคณะเพ่ือให้

ตรวจสอบจ้านวนรับ คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา 
1.2 ส้านักทะเบียนและประมวลผล รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 
1.3 มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาใหม่  

2. การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 
2.1 มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงครูแนะแนวและครูวิชาการของโรงเรียนในเขตภาคเหนือ             

17 จังหวัด 
2.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์

การรับสมัครนักศึกษา เว็บไซต์ส้านักทะเบียนและประมวลผล Line official และ 
Facebook งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

2.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ 
3. การด้าเนินการรับนักศึกษารอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน   

3.1 มหาวิทยาลัยส่งหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งจ้านวนรับนักศึกษารอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้ม
สะสมงาน คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชาไปยังสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 

3.2 ผู้สมัครสมัครเรียนโดยเลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 2 อันดับ โดยอยู่ภายในคณะเดียวกัน 
3.3 สถานศึกษาคัดกรองนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาก้าหนด  แล้วส่งข้อมูลผู้สมัคร

ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม ่
3.4 สถานศึกษาพิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัครนักศึกษา พร้ อมช้าระค่าสมัคร แล้ว 

ส่งใบสมัคร หลักฐานการช้าระค่าสมัคร หลักฐานการศึกษา แฟ้มสะสมงานไปยัง
มหาวิทยาลัย 
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3.5 การพิจารณา มีการด้าเนินการดังนี้ 
1) ส้านักทะเบียนและประมวลผล รวบรวมข้อมูลผู้สมัครพร้อมแฟ้มสะสมงาน ส่งไป

สาขาวิชา 
2) สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือก 
3) สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางระบบการรับนักศึกษาใหม่ 
4) ส้านักทะเบียนและประมวลผลรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือพิจารณา 
5) ส้านักทะเบียนและประมวลผลจัดท้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเป็นนักศึกษา 

พร้อมประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS63 ของ ทปอ. ตามวัน เวลาที่ก้าหนด 

3.6 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และให้กรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์ 

3.7 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่ากิจกรรม ค่าประกัน
ทรัพย์สินเสียหาย และค่าหอพัก (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

3.8 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด 

4. การรับนักศึกษารอบท่ี 2 การรับแบบโควตา 
4.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผลประกาศรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 
4.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา 
4.3 ผู้สมัครด้าเนินการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยเลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 3 

อันดับ 
4.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งช้าระค่าสมัคร พร้อมช้าระค่าสมัคร 
4.5 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลการช้าระค่าสมัคร 
4.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ 
4.7 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ดาวน์โหลดข้อมูลคะแนน GAT PAT และ V-NET จากระบบ 

TCAS63 ของ ทปอ. 
4.8 คณะกรรมการประมวลผลการสอบ 
4.9 ส้านักทะเบียนและประมวลผล น้าเสนอข้อมูลการประมวลผลสอบต่อคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ เพื่อพิจารณา 
4.10 ส้านักทะเบียนและประมวลผลจัดท้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเป็นนักศึกษา พร้อม

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS63 ของ ทปอ. ตามวัน เวลาที่ก้าหนด 
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4.11 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และให้กรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบ
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

4.12 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่ากิจกรรม ค่าประกัน
ทรัพย์สินเสียหาย และค่าหอพัก (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

4.13 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย ตามวันที่ เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด 

5. การรับนักศึกษารอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
5.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผลประกาศรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 
5.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
5.3 ผู้สมัครด้าเนินการรับสมัครผ่านระบบ TCAS63 ของ ทปอ. โดยเลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 6 

อันดับ แบบเรียงล้าดับ 
5.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งช้าระค่าสมัคร พร้อมช้าระค่าสมัคร 
5.5 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ดาวน์โหลดข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลคะแนน จากระบบ 

TCAS63 ของ ทปอ. 
5.6 คณะกรรมการประมวลผลเรียงล้าดับคะแนนตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก้าหนด (GAT/PAT หรือ 

V-NET หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสม) โดยไม่พิจารณาจากอันดับที่เลือกสมัคร 
5.7 ทปอ. ประมวลผลและประกาศผลการคัดเลือกเพียง 1 อันดับผ่านระบบ TCAS63 ของ 

ทปอ. 
5.8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS63 ของ ทปอ. 

ตามวัน เวลาที่ก้าหนด 
5.9 ส้านักทะเบียนและประมวลผลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ผ่าน 

การคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS63 ของ ทปอ.  
ตามวัน เวลาที่ก้าหนด 

5.10 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และให้กรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบ
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

5.11 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่ากิจกรรม ค่าประกัน
ทรัพย์สินเสียหาย และค่าหอพัก (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

5.12 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย ตามวันที่ เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด 

6. การรับนักศึกษารอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
6.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผลประกาศรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
6.3 ผู้สมัครด้าเนินการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
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6.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งช้าระค่าสมัครสอบ พร้อมช้าระค่าสมัครสอบ 
6.5 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลการช้าระค่าสมัครสอบ 
6.6 คณะกรรมการประมวลผลการสอบ 
6.7 ส้านักทะเบียนและประมวลผล น้าเสนอข้อมูลการประมวลผลสอบต่อคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ เพื่อพิจารณา 
6.8 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เป็นนักศึกษา และให้กรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบ

บริการการศึกษาออนไลน์ 
6.9 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่ากิจกรรม ค่าประกัน

ทรัพย์สินเสียหาย และค่าหอพัก (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
6.10 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย ตามวันที่ เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย

ก้าหนด 

 

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้
ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรายงานตัว ณ 
มหาวิทยาลัย จึงก้าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งเอกสารรายงานตัวถึงมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ 
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ขั้นตอนการรับนักศึกษาใหม่ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการรบันักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน 

ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การก้าหนดแผนรับ

นักศึกษา  
1.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ส่งแผน

รับนักศึกษาประจ้าปีการศึกษา (โดยใช้
ข้อมูลจากแผนรับนักศึกษา 5 ปี) ไปยัง
คณะเพื่อให้คณะกรรมการระดับคณะ
ทบทวน/ตรวจสอบจ้านวนรับ คุณสมบัติ
ผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

1.2 ส้านักทะเบียนและประมวลผล รวบรวม
ข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ  เพื่ อพิ จารณาการก้ าหนด
อัตราส่ วนจ้ านวนการรั บนักศึ กษา 
คุณสมบัติผู้สมัครของหลักสูตร และ
เกณฑ์การคัดเลือก 

1.3 มหาวิทยาลยัประกาศรับนักศึกษาใหม่ 
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ซึ่ง
ก้าหนดประเภทการรับสมัคร ดังนี ้

-  ประเภทเรียนดี   
-  ประเภทความสามารถพิเศษ  

(ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์) 

- ประเภทโครงการคณุธรรมน้าความรู้ 
ประพฤติดมีีที่เรยีน  

-  ประเภทผู้มีความพิการ  

- แผนรับนักศึกษา
ใหม่ ประจ้าปี
การศึกษา 
- รายงานมติที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- ปฏิทินการรับ

สมัครนักศึกษา 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยั       
ราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับ
นักศึกษาใหม่รอบ
ที่ 1 การรับด้วย
แฟ้มสะสมงาน  

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 
- คณะกรรมการ

ระดับคณะ 
- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 

2 การประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา 

2.1 มหาวิทยาลยัจัดประชุมชี้แจงครูแนะแนว
และครูวิชาการของโรงเรยีนในเขต
ภาคเหนือ 17 จังหวัด 

2.2 ประชาสมัพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ 

2.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับนักศกึษา
ออนไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ โรงเรียน 
และมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งข้อมูล        
ในการด้าเนินการรับสมัครนักศึกษา 

 

- รายงานผลการ
ด้าเนินโครงการ 
การประชุม  
สัมมนาระบบและ
กลไกการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงใหม ่
- ข้อมูลการรับ

นักศึกษาใหม่
ส้าหรับครูแนะแนว 
- ระบบการรับ

นักศึกษาออนไลน ์
- แผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ 
- คู่มือแนะแนว

การศึกษา 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะ/วิทยาลัย 
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ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 การด้าเนินการรับ

นักศึกษาประเภท  
 

3.1 มหาวิทยาลัยส่งหนังสือแจ้งจ้านวนรับ
นักศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร  และ
เกณฑ์การคัดเลือก แต่ละสาขาวิชาไปยัง
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 
จังหวัด 

3.2 สถานศึกษาคัดกรองนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตามหลักสตูรที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด  แล้วส่งข้อมลูผูส้มัครผ่านระบบ
รับสมคัรนักศึกษาออนไลน ์

3.3 ผู้สมคัรพิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน์ พร้อมช้าระค่าสมัคร 
แล้วส่งใบสมคัร หลักฐานการช้าระ          
ค่าสมัคร  หลักฐานการศึกษา แฟ้มสะสม
งานไปยังมหาวิทยาลัย 

- หนังสือแจ้งจ้านวน
รับ คุณสมบัติ
ผู้สมคัร และเกณฑ์
การคัดเลือก 
- คู่มือการรับ

นักศึกษาใหม่
ส้าหรับครู           
แนะแนว 
- ระบบการรับ

นักศึกษาใหม่ 
- บัญชีรายชื่อ

ผู้สมคัรพร้อม           
ใบสมัครและ
หลักฐานการช้าระ
เงิน 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- โรงเรียนในเขต

พื้นที่ภาคเหนือ 
17 จังหวัด 

4 การพิจารณา 4.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล รวบรวม
ข้อมูลผูส้มัครพร้อมหลักฐานการศกึษา 
ส่งไปสาขาวิชา 

4.2 สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วยเกณฑ์
กลางของมหาวิทยาลัย และเกณฑเ์ฉพาะ
ของแต่ละสาขาวิชา 
- มีก้าหนดสอบปฏิบัตเิฉพาะสาขาวิชาที่

มีการสอบปฏิบัติ สอบภาษาจีน/
ภาษาอังกฤษส้าหรับหลักสตูนานาชาติ 
สอบสัมภาษณส์้าหรับผูส้มัครประเภท
ผู้มีความพิการ 

4.3 สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกทาง
ระบบการรับนักศึกษาใหม ่

4.4 ส้านักทะเบียนและประมวลผลรวบรวม
ข้อมูลรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่ อ
พิจารณา 

4.5 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

4.6 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในการเข้า
ศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS63 ของ ทปอ. 

4.7 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และออกรหัส
นักศึกษาใหม่ 

- รายชื่อผู้สมัครและ
หลักฐาน
การศึกษา 
- รายชื่อผู้ผา่น       

การคัดเลือกจาก
สาขาวิชา 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยั      
ราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รายชื่อผู้มี
สิทธิสอบปฏิบตัิ
เฉพาะสาขาวิชาที่
มีการสอบปฏิบัติ 
สอบภาษาจีน/
ภาษาอังกฤษ สอบ
สัมภาษณ ์
- รายงานมติ

คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 
เรื่อง การพิจารณา
ผลการคัดเลือก
นักศึกษา  
- รายชื่อผู้ยืนยัน

สิทธ์ิเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงใหม ่

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- ที่ประชุม

อธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย 
- คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 
- คณะกรรมการ

ออกข้อสอบ 
- คณะกรรมการ

คุมสอบ 
- คณะกรรมการ

ประมวลผลสอบ 
- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 
- ประชาสมัพันธ์

มหาวิทยาลยั 
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ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา

กรอกข้อมูลรายงาน
ตัวผ่านระบบบริการ
การศึกษาออนไลน ์
 

5.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล เปิดระบบ
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

5.2 ผู้มี สิทธิ์ เ ข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย   
ร าชภั ฏ เ ชีย ง ใหม่  เ ข้ า ร ะบบบริ ก า ร
การศึกษาออนไลน์ เพื่อบันทึกทะเบียน
ประวัตินักศึกษา และช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำแบบเหมำจ่ำย ค่ำกิจกรรม  
ค่ำประกันทรัพย์สินเสียหำย และค่ำหอพัก 
(ถ้ำมี)ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
ผ่านเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/   

- ข้อมูลทั่วไปและ
ประวัติการศึกษา
ของผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยั 

- คู่มือการใช้ระบบ
รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ 

- จ้านวนผู้บันทึก
ประวัติการ
รายงานตัว 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 

6 ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษายื่น
เอกสารรายงานตัว    

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาน้าใบรายงานตัวที่พิมพ์
จากระบบบริการการศึกษาออนไลน์ พร้อม
หลักฐานการรายงานตัว ยื่นเอกสารรายงานตัว 
ตามวัน เวลา สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
 

- ใบรายงานตัว  
- หลักฐานทางการ

ศึกษา ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน ส้าเนา
บัตรประชาชน 
ส้าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-
สกุล (ถ้ามี) 

- รายชื่อผู้ยืนยัน
สิทธ์ิเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
รอบที่ 2 การรับ
แบบโควตา  

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการรบันักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 

ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การก้าหนดแผนรับ

นักศึกษา  
1.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล สรุปข้อมูล

การรับนักศึกษารอบที่ การรับด้วยแฟ้ม
สะสมงานเสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร
วิชาการ เพื่อพิจารณาการก้าหนดอัตราส่วน
จ้านวนการรับนักศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร 
และเกณฑ์การคัด เลือกนักศึกษาใหม่   
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 

1.2 มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาใหม่  
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 

   

- รายงานสรุปผล
การรับรายงานตัว
นักศึกษารอบที่ 1 
การรับด้วยแฟ้ม
สะสมงาน 
- รายงานมติที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องการรับ
นักศึกษาใหม่ 
รอบที่ 2 การรับ
แบบโควตา 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 
- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 

2 การประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา 

2.1 ประชาสมัพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ  

2.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับนักศกึษา
ใหม่ออนไลน์   

 

- ระบบการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- แผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ 
- คู่มือแนะแนว

การศึกษา 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะ/วิทยาลัย 
 

3 การด้าเนินการรับ
นักศึกษารอบที่ 2 
การรับแบบโควตา 

3.1 ผู้สมคัรเข้าระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ท่ี 
www.tcas.cmru.ac.th  

3.2 ผู้สมคัรกรอกข้อมลูประวัตสิ่วนตัวและ
ข้อมูลการศึกษา พร้อมเลือกสาขาวิชา  
โดยผู้สมคัรสามารถเลือกสาขาวิชาที่
การศึกษาได้ 3 สาขาวิชา 

3.3 ผู้สมคัรพิมพ์ใบแจ้งช้าระคา่สมคัรสอบ 
พร้อมช้าระค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร 

3.4 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบ
ข้อมูลการช้าระค่าสมัครสอบ 

3.5 มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิสอบ 
เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบปฏิบัติ 
สอบภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ 

- ข้อมูลผูส้มัครใน
แต่ละสาขาวิชา 
- ข้อมูลผู้ช้าระค่า

สมัครสอบ 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยั เรื่อง
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิ
สอบ รอบที่ 2 การ
รับแบบโควตา 
เฉพาะสาขาวิชาที่
มีการจัดสอบ 
- รายชื่อและจา้นวน

ผู้สมคัร 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- กองคลัง 
- กองอาคาร

สถานท่ี 
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ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 ด้าเนินการสอบ 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดา้เนินการสอบ

ปฏิบัติ สอบภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ เฉพาะ
สาขาวิชาที่มีการจดัสอบ 

4.2 ผู้สมคัรเข้าสอบตามวันท่ี เวลา และสถานท่ี
ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
(รูปแบบการสอบ : สอบออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรน่า 2019 (COVID-19)) 

4.3 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลคะแนน GAT PAT และ V-NET จาก
ระบบ TCAS63 ของ ทปอ. 

4.4 คณะกรรมการประมวลผล  
4.5 ส้านักทะเบียนและประมวลผลน้าเสนอ

ข้อมูลผูผ้่านการคัดเลือก เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ เพื่อพิจารณา 

4.6 มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  

4.7 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS63 ของ ทปอ. 

4.8 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา และออกรหัส
นักศึกษาใหม่  

- ประกาศ
มหาวิทยาลยั      
ราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รายชื่อผู้มี
สิทธิสอบปฏิบตัิ
เฉพาะสาขาวิชาที่
มีการสอบปฏิบัติ 
สอบภาษาจีน/
ภาษาอังกฤษ 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยั      
ราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง การสอบ
ปฏิบัติ สอบ
ภาษาจีน/
ภาษาอังกฤษ 
รูปแบบออนไลน ์
- ข้อมูลคะแนนสอบ 

GAT PAT และ  
V-NET  
- รายงานมติที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงใหม ่เรื่อง 
รายชื่อผู้ผา่นการ
คัดเลือกเป็น
นักศึกษา รอบที่ 2 
การรับแบบโควตา 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 
- คณะกรรมการ

ประมวลผลสอบ 
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ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา

กรอกข้อมูลรายงาน
ตัวผ่านระบบบริการ
การศึกษาออนไลน ์
 

5.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล เปดิระบบ
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม ่

5.2 ผู้มี สิทธิ์ เ ข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย   
ร าชภั ฏ เ ชีย ง ใหม่  เ ข้ า ร ะบบบริ ก า ร
การศึกษาออนไลน์ เพื่อบันทึกทะเบียน
ประวัตินักศึกษา และช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำแบบเหมำจ่ำย ค่ำกิจกรรม  
ค่ำประกันทรัพย์สินเสียหำย และค่ำหอพัก 
(ถ้ำมี)ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
ผ่านเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/  

- ข้อมูลทั่วไปและ
ประวัติการศึกษา
ของผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยั 

- คู่มือการใช้ระบบ
รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ 

- จ้านวนผู้บันทึก
ประวัติการ
รายงานตัว 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 

6 ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษายื่น
เอกสารรายงานตัว    

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาน้าใบรายงานตัวที่พิมพ์
จากระบบบริการการศึกษาออนไลน์ พร้อม
หลักฐานการรายงานตัว ยื่นเอกสารรายงานตัว 
ตามวัน เวลา สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
 

- ใบรายงานตัว  
- หลักฐานทางการ

ศึกษา ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน ส้าเนา
บัตรประชาชน 
ส้าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-
สกุล (ถ้ามี) 

- รายชื่อผู้ยืนยัน
สิทธ์ิเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
รอบที่ 2 การรับ
แบบโควตา  

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการรบันักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 

ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การก้าหนดแผนรับ

นักศึกษา  
1.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล สรุปข้อมูล

การรับนักศึกษารอบที่  2 การรับแบบ
โควตาเสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร
วิชาการ เพื่อพิจารณาการก้าหนดอัตราส่วน
จ้านวนการรับนักศึกษา รอบที่ 3 การรับ
ตรงร่วมกัน 

1.2 มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาใหม่  
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 

   

- รายงานสรุปผล
การรับรายงานตัว
นักศึกษารอบท่ี 2 
การรับแบบโควตา 
- รายงานมติที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องการรับ
นักศึกษาใหม่ 
รอบที่ 3 การรับ
ตรงร่วมกัน 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 
- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 

2 การประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา 

2.1 ประชาสมัพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ  

2.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับนักศกึษาใหม่
ออนไลน์   

 

- ระบบการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- แผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ 
- คู่มือแนะแนว

การศึกษา 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะ/วิทยาลัย 
 

3 การด้าเนินการรับ
นักศึกษารอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน 

3.1 ผู้สมคัรสมัครเรียนผ่านระบบ TCAS63 
ของ ทปอ. 

3.2 ผู้สมคัรกรอกข้อมลูประวัตสิ่วนตัวและ
ข้อมูลการศึกษา พร้อมเลือกสาขาวิชา  
โดยผู้สมคัรสามารถเลือกสาขาวิชาที่
การศึกษาได้ 6 สาขาวิชา 

3.3 ผู้สมคัรพิมพ์ใบแจ้งช้าระคา่สมคัร พร้อม
ช้าระค่าสมัครสอบผ่าน Mobile Banking  
Internet Banking หรือ ระบบ Prompt 
Pay ที่ผูกบัญชีกับเบอรม์ือถือ หรอื 
Counter Service 

3.4 ทปอ. ตรวจสอบข้อมลูการช้าระคา่สมัคร 
3.5 มหาวิทยาลัยดึงข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ 

TCAS63 ของ ทปอ. 

- ข้อมูลผูส้มัครใน
แต่ละสาขาวิชา 
- ข้อมูลผู้ช้าระค่า

สมัครสอบ 
- รายชื่อและจา้นวน

ผู้สมคัร 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- กองคลัง 
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ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 ด้าเนินการสอบ 4.1 มหาวิทยาลัยดึงข้อมูลคะแนนผู้สมัครผ่าน

ระบบ TCAS63 ของ ทปอ. 
4.2 มหาวิทยาลัยไม่มีการจัดสอบ เนื่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรน่า 2019 (COVID-19)) 

4.3 คณะกรรมการประมวลผลเรียงล้าดับ
คะแนนตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก้าหนด 
(GAT/PAT หรือ V-NET หรือ คะแนนเฉลี่ย
สะสม) โดยไม่พิจารณาจากอันดับที่เลือก
สมัคร 

4.4 ทปอ. ประมวลผลและประกาศผลการ
คัดเลือกเพียง 1 อันดับผ่านระบบ TCAS63 
ของ ทปอ. 

4.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS63 ของ ทปอ. 

4.6 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ และออกรหัส
นักศึกษาใหม่  

- ข้อมูลคะแนนสอบ 
GAT PAT และ  
V-NET  
- รายงานมติที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงใหม ่เรื่อง 
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิเป็น
นักศึกษา รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 
- คณะกรรมการ

ประมวลผลสอบ 
 

5 ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา
กรอกข้อมูลรายงาน
ตัวผ่านระบบบริการ
การศึกษาออนไลน ์
 

4.7 ส้านักทะเบียนและประมวลผล เปดิระบบ
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม ่

4.8 ผู้มี สิทธิ์ เ ข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย   
ร าชภั ฏ เ ชีย ง ใหม่  เ ข้ า ร ะบบบริ ก า ร
การศึกษาออนไลน์ เพื่อบันทึกทะเบียน
ประวัตินักศึกษา และช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำแบบเหมำจ่ำย ค่ำกิจกรรม  
ค่ำประกันทรัพย์สินเสียหำย และค่ำหอพัก 
(ถ้ำมี)ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
ผ่านเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/  

- ข้อมูลทั่วไปและ
ประวัติการศึกษา
ของผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยั 

- คู่มือการใช้ระบบ
รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ 

- จ้านวนผู้บันทึก
ประวัติการ
รายงานตัว 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 

6 ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษายื่น
เอกสารรายงานตัว    

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาน้าใบรายงานตัวที่พิมพ์
จากระบบบริการการศึกษาออนไลน์ พร้อม
หลักฐานการรายงานตัว ยื่นเอกสารรายงานตัว 
ตามวัน เวลา สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
 

- ใบรายงานตัว  
- หลักฐานทางการ

ศึกษา ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน ส้าเนา
บัตรประชาชน 
ส้าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-
สกุล (ถ้ามี) 

- รายชื่อผู้ยืนยัน
สิทธ์ิเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
รอบที่ 3 การรับ
ตรงร่วมกัน  

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการรบันักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การก้าหนดแผนรับ

นักศึกษา  
1.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล สรุปข้อมูล

การรับนักศึกษารอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้ม
สะสมงาน รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 
และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ห าร วิ ช าการ  เพื่ อ
พิจารณาการก้าหนดอัตราส่วนจ้านวนการ
รับนักศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์
การคัดเลือกนักศึกษาใหม่  รอบที่ 5 การ
รับตรงอิสระ 

1.2 มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาใหม่  
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

   

- รายงานสรุปผล
การรับรายงานตัว
นักศึกษารอบท่ี 1 
การรับด้วยแฟ้ม
สะสมงาน รอบที่ 
2 การรับแบบ
โควตา และรอบที่ 
3 การรับตรง
ร่วมกัน 
- รายงานมติที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องการรับ
นักศึกษาใหม่ 
รอบที่ 5 การรับ
ตรงอิสระ 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 
- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 

2 การประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา 

2.1 ประชาสมัพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ 

2.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับนักศกึษาใหม่
ออนไลน์   

 

- ระบบการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- แผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ 
- คู่มือแนะแนว

การศึกษา 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะ/วิทยาลัย 
 

3 การด้าเนินการรับ
นักศึกษารอบที่ 5 
การรับตรงอิสระ 

3.1 ผู้สมคัรเข้าระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ท่ี 
www.tcas.cmru.ac.th  

3.2 ผู้สมคัรกรอกข้อมลูประวัตสิ่วนตัวและ
ข้อมูลการศึกษา พร้อมเลือกสาขาวิชา  
โดยผู้สมคัรสามารถเลือกสาขาวิชาที่
การศึกษาได้ 1 สาขาวิชา 

3.3 ผู้สมคัรพิมพ์ใบแจ้งช้าระคา่สมคัร พร้อม
ช้าระค่าสมัครผ่านธนาคาร 

3.4 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบ
ข้อมูลการช้าระค่าสมัคร 

- ข้อมูลผูส้มัครใน
แต่ละสาขาวิชา 
- ข้อมูลผู้ช้าระค่า

สมัคร 
- รายชื่อและจา้นวน

ผู้สมคัร 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- กองคลัง 
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ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 ด้าเนินการ

ประมวลผล 
4.1 คณะกรรมการประมวลผล  
4.2 ส้านักทะเบียนและประมวลผลน้าเสนอ

ข้อมูลผูผ้่านการคัดเลือก เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ เพื่อพิจารณา 

4.3 ส้านักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ และออกรหัส
นักศึกษาใหม่  

- ประกาศ
มหาวิทยาลยั      
ราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รายชื่อผู้มี
สิทธิสอบปฏิบตัิ
เฉพาะสาขาวิชาที่
มีการสอบปฏิบัติ 
สอบภาษาจีน/
ภาษาอังกฤษ 
- รายงานมติที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม่ 
- ประกาศ

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงใหม ่เรื่อง 
รายชื่อผู้ผา่นการ
คัดเลือกเป็น
นักศึกษา รอบที่ 5 
การรับตรงอิสระ 

- ส้านกัทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 
- คณะกรรมการ

ประมวลผลสอบ 

5 ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา
กรอกข้อมูลรายงาน
ตัวผ่านระบบบริการ
การศึกษาออนไลน ์
 

5.1 ส้านักทะเบียนและประมวลผล เปิดระบบ
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

5.2 ผู้ มี สิทธิ์ เ ข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย   
ร าชภั ฏ เ ชีย ง ใหม่  เ ข้ า ร ะบบบริ ก า ร
การศึกษาออนไลน์ เพื่อบันทึกทะเบียน
ประวัตินักศึกษา และช้าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  
ผ่านเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/  

- ข้อมูลทั่วไปและ
ประวัติการศึกษา
ของผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยั 

- คู่มือการใช้ระบบ
รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ 

- จ้านวนผู้บันทึก
ประวัติการ
รายงานตัว 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
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ล าดับที ่ ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6 ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษายื่น

เอกสารรายงานตัว    
 

ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาน้าใบรายงานตัวที่พิมพ์
จากระบบบริการการศึกษาออนไลน์ พร้อม
หลักฐานการรายงานตัว ยื่นเอกสารรายงานตัว 
ตามวัน เวลา สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
 

- ใบรายงานตัว  
- หลักฐานทางการ

ศึกษา ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน ส้าเนา
บัตรประชาชน 
ส้าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-
สกุล (ถ้ามี) 

- รายชื่อผู้ยืนยัน
สิทธ์ิเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
รอบที่ 5 การรับ
ตรงอิสระ 

- ส้านักทะเบียน
และประมวลผล 
- คณะกรรมการ

รับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ 
 

7 ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
สรุปผล และทบทวน
กระบวนการรับ
นักศึกษา 

ส้านักทะเบียนและประมวลผล สรุปข้อมูลการ
รับนักศึกษาใหม่  ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการรับ
นักศึกษา เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการการรับ
นักศึกษา ไปปรับปรุงในการวางแผนรับนักศึกษา
ในครั้งต่อไป 

- รายงานการ
ประชุมของ
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 
เกี่ยวกับการ
สรุปผลการรับ
นักศึกษาใหม่และ
ทบทวน
กระบวนการรับ
นักศึกษา 

- แนวปฏิบัติที่ดีใน
การรับนักศึกษา 

- คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

- ส้านักทะเบียน
และ
ประมวลผล 
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ตัวอย่างการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 1 
สาขาวิชา A 

ได้รับการคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ ์ ไม่ใช้สิทธิ์ 

ได้เรียนใน
สาขาวิชา A 

1 

สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว 

ได้เรียนในสาขาวิชา B 
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว) 

ยืนยันสิทธิ ์
ไม่ใช้สิทธิ์ 

(ยังไปต่อได้) 

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 2 

สาขาวิชา B 

2 

ได้รับการคัดเลือก 

ตัวอยา่งแบบที่ 1 

3 

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 3 

สาขาวิชา C 

ได้รับการคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ ์

ได้เรียนในสาขาวิชา C 
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว) 

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 1 
สาขาวิชา A 

 

ได้รับการคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ ์ ไม่ใช้สิทธิ์ 

ได้เรียนใน
สาขาวิชา A 

1 

สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว 

ได้เรียนในสาขาวิชา B 
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว) 

ยืนยันสิทธิ ์
ไม่ใช้สิทธิ์ 

(ยังไปต่อได้) 

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 2 

สาขาวิชา B 

2 

ได้รับการคัดเลือก 
ไม่ยืนยันสิทธิ ์
(ยังไปต่อได้) 

ตัวอยา่งแบบที่ 2 

ได้เรียนในสาขาวิชา C 
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว) 

3 

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 3 

สาขาวิชา C 

ได้รับการคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ ์

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 2 
สาขาวิชา B 

 

ได้รับการคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ ์ ไม่ใช้สิทธิ์ 

ได้เรียนใน
สาขาวิชา B 

1 

สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว 

ได้เรียนในสาขาวิชา E 
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว) 

ยืนยันสิทธิ ์
ไม่ใช้สิทธิ์ 

(ยังไปต่อได้) 

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 4 

สาขาวิชา E 

2 

ได้รับการคัดเลือก 

ตัวอยา่งแบบที่ 3 

ได้เรียนใน
สาขาวิชา F 

3 

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 5 

สาขาวิชา F 

ได้รับการคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ ์
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