
ระบบการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2561

เว็บไซต์การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2561

https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply



ความเป็นมาของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่

นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก 
เพื่อความเสมอภาค

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าระบบ
Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของผู้สมัคร 

รมว. ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่
ส าคัญคือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้
หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ใน
การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
แบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.จ านวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณา
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่า
เทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ 
เรียกว่า Thai university Central Admission System (TCAS)

ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมด าเนินการตามแนวทางนี้ดว้ย



ค าถาม :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครกี่รอบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร ?
ค าตอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครทั้ง 5 รอบ ดังนี้

• การรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียน ส ำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ นักเรียนโควตำ นักเรียนเครือข่ำย ให้นักเรียนยื่น
สมัครโดยตรงกับสถำบันอุดมศึกษำ

รอบที ่1

• การรับแบบที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยมีเงื่อนไข  
ต่ำง ๆ ระบุไว้ ส ำหรับนักเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี หรือโควตำ หรือโรงเรียนใน
เครือข่ำย และโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษต่ำง ๆ ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำจะ
ประกำศเกณฑ์กำรสอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถำบันอุดมศึกษำและ
เข้ำรับกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์กำรสอบ

รอบที ่2

• การรับตรงร่วมกัน ส ำหรับนักเรียนในโครงกำรกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงกำรอื่น ๆ และนักเรียนท่ัวไป โดย ทปอ.เป็น
หน่วยกลำงในกำรรับสมัคร นักเรียนสำมำรถเลือกได้ 4 สำขำวิชำโดยไม่
เรียงล ำดับ แต่ละสถำบันอุดมศึกษำก ำหนดเกณฑ์ท่ีเป็นอิสระของตนเอง

รอบที ่3

• การรับแบบ Admission ส ำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วย
กลำงในกำรรับสมัคร นักเรียนสำมำรถเลือกสมัครได้ 4 สำขำวิชำ แบบ
มีล ำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่ำน้ ำหนักตำมที่ประกำศไว้ล่วงหน้ำ 3 ปี

รอบที ่

• การรับตรงอิสระ สถำบันอุดมศึกษำรับโดยตรงด้วยวิธีกำรของสถำบัน
เอง เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนต่อรอบที ่5



การด าเนินการรับสมัครในแต่ละรอบ เป็นอย่างไร ?
ส าหรับนักเรียนที่อยากเข้าศึกต่อมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

• การรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
- รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
- รับสมัครทางเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล มช.

รอบที่ 1

• การรับแบบที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
- รับสมัครนักกเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่(17 จังหวัดภาคเหนือ) หรือโควตา 
หรือโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ
- รับสมัครทางเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล มช.

รอบที ่2

• การรับตรงร่วมกัน
- รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
- รับสมัครโดย ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร

รอบที ่3

• การรับแบบ Admission
- รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
- รับสมัครโดย ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร

รอบที่ 

• การรับตรงอิสระ
- รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
- รับสมัครทางเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล มช.

รอบที ่5

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ ทปอ.

เว็บไซต์ส านกัทะเบียนและประมวลผล มช. หมายถึงhttps://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ ทปอ.



ก าหนดการรับสมัครในแต่ละรอบ 
เว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล มช. คอื https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply

• การรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
- รับสมัคร วันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2560
- Clearing House วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560

รอบที ่1

• การรับแบบที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
- รับสมัคร วันที่ 22 – 30  พฤศจิกายน 2560
- Clearing House วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

รอบที ่2

• การรับตรงร่วมกัน
- รับสมัคร วันที่ วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561
- Clearing House วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2561

รอบที ่3

• การรับแบบ Admission
- รับสมัคร วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13  กรกฏาคม 2561

รอบที ่

• การรับตรงอิสระ
- รับสมัคร วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 กรกฏาคม 2561

รอบที ่5

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ ทปอ.

ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลง
ให้ผู้สมัครตดิตามข่าวสารไดท้ีเ่ว็บไซต์ส านกัทะเบียนและประมวลผล มช. https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ ทปอ.



ผู้สมัคร สมัครโดยตรงกับสถาบัน

สถาบันอุดมศึกษา/สาขาวิชา คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด

สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อเข้าสู่ระบบ Clearing House 
ตามจ านวนที่ประกาศรับ

ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ

การด าเนินการสมัครรอบที่ 1 และ รอบที่ 2

ผู้สมัคร
ตัดสินใจ เลือกไม่เลือก

ทปอ. คืนสิทธิ์ให้
สามารถสัมครรอบต่อไปได้

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ = ได้ที่เรียน
ไม่สามารถสมัครรอบต่อไปได้

ผู้สมัครสละสิทธิ์



ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีล าดับ
ทปอ. เป็นหน่วยกลางรับสมัคร

สถาบันอุดมศึกษา/สาขาวิชา คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด

สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อเข้าสู่ระบบ Clearing House ตามจ านวนที่ประกาศรับ

ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ

การด าเนินการสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ทปอ. คืนสิทธิ์ให้
สามารถสมัครรอบต่อไปได้

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์
ไม่สามารถสมัครรอบต่อไปได้

ผู้สมัครสละสิทธิ์

ผู้สมัคร
ตัดสินใจ เลือกไม่เลือก

สถาบันฯ สัมภาษณ์
หรือด าเนินการอื่น ๆ

สถาบันฯ
ตัดสินใจ

รับ

ไม่รับ

ได้ที่เรียน



ความส าคัญของการยืนยันสิทธิ์ และ การสละสิทธิ์

การสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเมื่อรับเสร็จจะท าการ Clearing กล่าวคือ
นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ในการยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่สอบได้ 

เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต่อไป หากต้องการสมัคร
รอบต่อไปต้องสละสทิธิ์ก่อน แต่หากมีการสมัครคร้ังต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์แล้วผ่านการ
คัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ


