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จัดท าโดย นางสาวเฉลย  ทองค า นักวิชาการศึกษา 
สอบทานโดย รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 



ค ำน ำ 
 

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ 
TCAS เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียด     แนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ จากประสบการณ์
จริงของผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานในฝ่ายรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่เปิดรับตรงโดย
มหาวิทยาลัยด าเนินการ การรับเข้าผ่านระบบ Admission กลางโดย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกจนกระทั่งปัจจุบัน สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้มีการ
คัดเลือกผ่านระบบTCAS เพ่ือแก้ปัญหาในการใช้สิทธิ์ซ้ าซ้อนของผู้สมัครท าให้ไปกันสิทธิ์ผู้อ่ืน  นอกจากนี้
ผู้เขียนยังได้ ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ หนังสือ เอกสาร ตลอดจนค าแนะน าจากผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือนร่วมงาน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมหาวิทยาลัย
ตามล าดับผู้เขียนมีความตั้งใจเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในงานรับสมัครนักศึกษาเข้าระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  และผู้ต้องการ
ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS 
 
 
                                                                                       นางสาวเฉลย   ทองค า 
                                                                                          นักวิชาการศึกษา 

                                                                              เมษายน 2561 
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งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAT 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจล าดับการท างาน  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานแต่ละส่วน  รวมไปถึง
หน่วยงานที่ต้องประสานงาน 

2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้ได้คู่มือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ขอบเขต 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานผ่านระบบ TCAS เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นตั้งแต่กระบวนการส ารวจ
แผน เสนอแผนเพ่ือขออนุมัติ การจัดท าประกาศรับสมัคร วิธีการขั้นตอนการรับสมัครในแต่ละรอบของการ  
รับสมัคร  วิธีการส่งผลการส่งผลการรับสมัครไปยัง ทปอ. จนกระทั่ งประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  ตาม
กระบวนการของ ทปอ. 
 
ค าจ ากัดความ 

1. TCAS  หมายถึง Thai  University Center Admission  System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มน าไปใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุม
แห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระบบ TCAS ที่ทาง ทปอ. ได้ประกาศออกมา มี 5 รอบ ดังนี้ 

1) คัดเลือกโดยแฟ้มสะสมผลงาน 
2) สมัครโควตา 
3) การรับตรงร่วมกัน 
4) การรับ  Admission  ใน รอบนี้ ยั งคงใช้ เกณ ฑ์ การคั ด เลื อกแบบ  Admission โดยใช้

องค์ประกอบของคะแนนอย่างเช่น  GPAX<O-NET,GAT/PAT หรืออ่ืน ๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 
สาขาวิชา   

5) การรับตรงอิสระ ทางมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การสอบที่ก าหนดขึ้นเอง หรือสอบวิชา
เฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ. 

2. ทปอ. หมายถึง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
3. เคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) หมายถึง ระบบที่ ใช้ยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกันของแต่ละ

มหาวิทยาลัย 
4. GPAX ( General and Academic  Aptitude Test ) หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสมใน แต่ละภาค

การศึกษา 
5. O-NET (Ordinary  National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้น

พ้ืนฐาน เป็นการทดสอบเพ่ือวัดระดับความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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6. GAT (General Aptitude Test) เป็นการทดสอบความถนัดทั่วไปที่ต้องสอบทุกคนอยู่แล้ว 
7. PAT (Professional  and Academic Aptitude Test) เป็นการทดสอบความถนัด ทางวิชาชีพ

และวิชาการ ซึ่งเป็นความรู้ พ้ืนฐานเฉพาะด้านในสาขาที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อที่ทางสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติได้จดัสอบขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ 

1) PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
2) PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
3) PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4) PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5) PAT 5 ความถนัดทางด้านวิชาชีพครู 
6) PAT 6 ความถนัดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
7) PAT 7 ความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ 

-  PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 
-  PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน 
-  PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 
-  PAT 7.4 ภาษาจีน 
-  PAT 7.6 ภาษาบาลี 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะ สาขาวิชา มีหน้าที่ส่งแผนรับสมัครนักศึกษา รับสมัคร แนะน าประชาสัมพันธ์สาขาวิชา คณะ จัดสถานที่
คัดเลือก คัดเลือก ให้คะแนน สรุปผลคะแนน ส่งผลการคัดเลือกให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. ผู้ปฏิบัติงานรับสมัครมีหน้าที่ ส ารวจ รวบรวม เสนอแผนรับสมัครต่อกรรมการบริหารวิชาการ / กรรมการสภา
วิชาการ / กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั /สภามหาวิทยาลัย  จัดท าประกาศ จัดท าระบบรับสมัคร จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
รับสมัครและแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ออกแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ติดตามผลการรับสมัคร 
รายงานผลการรับสมัครต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอันเกิดระหว่างการรับสมัคร รวบรวมข้อมูลคะแนนจากคณะ คัดกรอง จัดท ารายชื่อผู้ผ่าน
การจัดเลือกเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาเห็นชอบ และเสนอรองอธิการบดีฝ่า ย
ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ อนุมัติ จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งรายชื่อผู้ผ่านไปให้ ทปอ. ให้รหัส
ยืนยันสิทธิ์  รับรหัสยืนยันสิทธิ์จาก ทปอ. จัดท าประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์ สรุปผลการรับสมัคร และน าข้อมูลไปวาง
แผนการรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป 

3. เจ้าหน้าที่ธุรการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ ลงรับหนังสือ ที่ส่งจาก ทปอ. ทุกฉบับ 
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่งมอบให้ผู้ปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษาด าเนินการตาม
ความเห็นชอบของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ประมวลผลคะแนน แปลงไฟล์งานเพื่อส่ง ทปอ. ดูแลระบบรับสมัคร 
ประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบรับสมัครให้ตอบรับต่อการรับสมัครผ่านระบบ TCAS 

5. รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ ก ากับ ดูแลตรวจสอบแผน กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการรับสมัครเบื้องต้น 
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6. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีหน้าที่ ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และพิจารณาลงนามเพื่อเสนอประกาศต่อรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต 

7. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต มีหน้าที่  พิจารณาอนุมัติป ระกาศ เป็นที่ปรึกษาให้กับ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ปฏิบัติงานรับ
สมัครนักศึกษา 

8. อธิการบดีมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ตัดสินช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาอันนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ท่ี  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและรองอธิการบดีสามารถกระท าได้ 

9. พนักงานสังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกคน มีหน้าที่รับสมัคร แนะน าและประชาสัมพันธ์     
การรับสมัครนักศึกษา และผู้มาติดต่อ 

10. เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ รับสมัคร ให้ค าแนะแนะ ผู้สนใจสมัคร 
 
มาตรฐานคุณภาพงาน 
 
1.ตัวช้ีวัด 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับสมัครรับเข้านักศึกษาผ่านระบบ TCAS ไม่เกิน 220 วัน   (ดูจาก
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเข้านักศึกษา ผ่านระบบ TCAS หน้า 4  
 
2.เกณฑ์ 

เวลา     250       วัน ขึ้นไป  มีค่าเท่ากับ 1 
เวลา  240-249    วัน มีค่าเท่ากับ 2 
เวลา  230-239    วัน   มีค่าเท่ากับ 3 
เวลา  210-229    วัน มีค่าเท่ากับ 4 
เวลา  200-219    วัน มีค่าเท่ากับ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 4 จาก 36 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 5 จาก 36 
 

1. การจัดท าแผนรับสมัคร : มิถุนายน - สิงหาคม 
1.1 ส ารวจแผนโดยทาบันทึกส ารวจแผนไปยังคณะ 
1.2 รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์แผน 
1.3 เสนอแผนรับสมัครต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ/ปรับปรุงตามคาเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ/เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และปรับปรุงตามค าเสนอ 
แนะและเสนอแผนต่อกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยการจัดท าวาระเข้า 
ในรอบประชุมต่าง ๆส่งข้อมูลแผนการรับสมัครไปยัง ทปอ. ผ่านอีเมล์ TCAS University Service การส่ง
ข้อมูลในระบบจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มของ ทปอ.เท่านั้น และการรับสมัครในแต่ละรอบ ทปอ.จะก าหนด
วัน และเวลาในการส่งข้อมูลกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อมูลในการรับที่ละรอบไปตาม
ก าหนดการ ที ่ทปอ.ก าหนดอีกครั้ง 
                                    (ตัวอย่างส่งข้อมูลแผนรับสมัครทั้งหมด) 

 
 
เมื่อส่งข้อมูลไปยัง ทปอ.เรียบร้อยแล้วผู้ส่งสามารถติดตามผลการส่งข้อมูลได้จาก http://univ.cupt.net/ 
 

1.4 จัดท าประกาศ : กันยายน 
  ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจวันเวลาให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินงานของ สพม. ทปอ.และ ค านึงถึง

ความสะดวกของผู้ปกครองและนักเรียนที่สะดวกในการเดินทางมาสอบคัดเลือก 
ขั้นตอนที่ 2  จัดท าร่างประกาศการรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร/วิธีการรับสมัคร เสนอทีป่ระชุม

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 3  จัดท าประกาศตามทีผ่านมติที่ประชุมเสนอต่อผู้อ านวยการสานักส่งเสริมวิชาการ /รอง

อธิการบดีพิจารณา และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
1.5 จัดเตรียมระบบรับสมัครออนไลน์ : กันยายน 

ขั้นตอนที่ 1  ประชุมวางแผนและระดมความคิดภายในสานักส่งเสริมวิชาการในการการจัดท าระบบ
รับสมัคร 

        ขั้นตอนที่ 2  ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทาระบบรับสมัคร 
  ขั้นตอนที่ 3 น าแผนด าเนินการจัดท าระบบที่ได้จากที่ประชุมเสนอต่อกรรมการบริหารชาการเพ่ือขอ

ค าเสนอแนะเพ่ิมเติม 

http://univ.cupt.net/


 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 6 จาก 36 
 

 ขั้นตอนที่ 4  น าข้อเสนอเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมาปรับปรุงแผนการ
จัดท าระบบ และประสานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดท าระบบต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 5  ติดตั้งระบบและทดลองใช้ภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ขั้นตอนที่ 6  เมื่อจัดท าระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการเพ่ือ

รับทราบและสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับบุคลาการประจ าคณะ 
ขั้นตอนที่ 7  จัดพิมพ์ประกาศเสนอ ผู้อานวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอง

อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการพิจารณา และเสนออธิการบดีลงนามตามล าดับ 
ขั้นตอนที่ 8  เมื่ออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว น าประกาศมาส าเนาให้ทุกคณะ และทุก 

หน่วยงานทราบ 
1.6 จัดการข้อมูลให้เข้าสู่ระบบรับสมัครเพื่อให้ผู้สมัครและผู้รับสมัครเข้าไปใช้งานได้ : 

ตุลาคม 
ระบบรับสมัคร แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหน้าเว็บไซต์ และ Black Office 
 - พ้ืนที่หน้าเว็บไซต์สามารถเข้าได้จาก http://aadmission.pbru.ac.th จะเป็นดัง 

รูปภาพหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 7 จาก 36 
 

 
 
หน้าเว็บไซต์จะมีเมนูอยู่ด้านบนอย่างชัดเจนซึ่งผู้ใช้สามารถศึกษาลายละเอียดได้ตามเมนู หน้า 
เว็บไซต์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์จะใส่ประกาศรับสมัครไว้ให้ส าหรับผู้สมัคร และผู้สนใจเข้าไป 
คลิกดูรายละเอียดได้ตามความสนใจ 

- พ้ืนที่ Black Office ใช้สาหรับผู้ปฏิบัติงานนาข้อมูลเข้าไปกรอก หรือแก้ไข ข้อมูลมีลักษณะดังภาพ 

 
         



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 8 จาก 36 
 

          เมนูส าหรับการบริหารจัดการรับสมัครจะมีอยู่ 9 เมนูหลัก แต่เมนูที่ใช้ประจ าคือ เมนูที่ 2.3 และ เมนู
ที ่3.7 
   เมนทูี ่2.3  เป็นเมนูที่ใช้บันทึกวันเวลา สอบ คุณสมบัติของสาขาวิชา ส าหรับผู้ใช้เป็นผูเ้ข้าไปบันทึก 
ก่อนเปิดรับสมัครหน้าเว็บไซต์ 
 

 
 

 
    
    เมน ูที่ 3.7 เป็นเมนูแสดงถึงสถานภาพสมัครของผู้สมัคร เมนูนี้ผู้ใช้สามารถย้ายสาขาวิชา ปรับรอบ 
การสมัคร (สามารถศึกษาได้ตามภาพประกอบ) 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 9 จาก 36 
 

 
 

 
 

 - ประสานฝ่ายการเงินเพื่อชี้แจงช่องทางการรับเงิน และประสานกับธนาคารในการรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

1.7 แต่งตั้งกรรมการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 ท าบันทึกส ารวจรายชื่อคณะกรรมการจากคณะ 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมและจัดพิมพ์ และเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 10 จาก 36 
 

อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ และเสนออธิการบดี 
เป็นผู้ลงนาม 

ขั้นตอนที่ 4  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงวิธีการด าเนินการรับสมัครและสาธิตขั้นตอนการ 
ใช้โปรแกรมรบัสมัคร และวิธีแก้ไขปัญหาในระหว่างการรับสมัคร 

ขั้นตอนที่ 5  ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเมอร์เปิดระบบรับสมัคร 
หน้าเว็บไซต์ 

2. ด าเนินการรับสมัคร วิธีการสมัครผู้สมัครเข้าไปสมัครได้ที่ 
http://admission.pbru.ac.th ก าหนดการเป็นไปตามของ ทปอ. (รายละเอียดวิธีการสมัครส าหรับ 
ผู้สมัครดูได้จากภาคผนวก) 

2.1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่น ามาใส่  Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน  ซึ่ งแต่ละ
มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจ านวนหนึ่ง อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง โดย 
การคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น การคัดเลือกในรอบนี้แบ่งออกเป็นรอบ 
ย่อย ๆ 2 รอบ โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ปฏิบัติส่งข้อมูลจานวนและคุณสมบัติการรับไปยัง ทปอ. ที่ 
http://univ.cupt.net/ ให้ทันตามก าหนดเมื่อส่งข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครสมัครในระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์แล้วก่อนวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์ 
สอบผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกรายงานรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ 
และช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบการคัดเลือกเพ่ือเสนอรอง
ผู้อ านวยการตรวจสอบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา และรองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการลงนาม 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วผู้ปฎิบัติสาเนาประกาศและส่งให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลง
เว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษาจัดท าบันทึกแจ้งก าหนดการ และวิธีการคัดเลือกพร้อม
เอกสารแนบบันทึกประกอบด้วยรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แบบฟอร์มการลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการ 
คัดเลือก แบบประเมินผลการคัดเลือก แบบสรุปผลการคัดเลือก ให้กับคณะเพ่ือใช้ในการกรอกผลคะแนนและ
ผลการคัดเลือก 

ขั้นตอนที่ 5 คณะจัดเตรียมสถานที่และกรรมการคัดเลือก 
ขั้นตอนที่ 6 คณะคัดเลือกโดยสัมภาษณ์จากแฟ้มสะสมงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ถือมาเอง 
ขั้นตอนที่ 7  คณะส่งแบบประเมินผล แบบสรุปผล และลายมือชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลับมายัง

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามก าหนด 
ขั้นตอนที่ 8 ผู้ปฏิบัติงานกรอกผลคะแนนที่คณะส่งมาเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งต่อให้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประมวลผลและจัดท ารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ขั้นตอนที่ 9 ผู้ปฏิบัติงานเสนอรายชื่อให้รองผู้อ านวยการตรวจสอบ ผู้อานวยการพิจารณา

เห็นชอบ 
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 เมื่อผู้อ านวยการพิจารณาเห็นชอบแล้วผู้ปฏิบัติจัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอ   รอง
อธิการบดีลงนามในประกาศ 

- ผู้ปฏิบัติงานประสานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ส่งรายชื่อไป ทปอ.เพ่ือขอรหัสเคลียร์ริ่งเฮาส์ให้กับ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 

  - เมื่อได้รหัสเคลียร์ริ่งเฮาส์แล้วให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลไปให้ 
โปรแกรมเมอร์เพื่อนารหัสเคลียรริงเฮาส์เข้าระบบรับสมัครในส่วนพื้นที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกเข้าไปรับรหัสเคลียรริงเฮาส์ได้ 

- ผู้ปฎิบัตินาประกาศท่ีลงนามเรียบร้อยแล้วสาเนาให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขึ้นเว็บไซต์เพ่ือประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

- หลังจากประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะนารหัสหน้าเว็บไซต์ไปยืนยันสิทธิ์
กับระบบด้วยตัวเอง 

- เมื่อสิ้นสุดวันยืนยันสิทธิ์ ทปอ.จะส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์มาให้กับผู้ปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- ผู้ปฏิบัติงานจัดท าประกาศผู้ยืนยันสิทธิ์ และแจ้งก าหนดการรายงานตัว เสนอรองผู้อ านวยการ / 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาเห็นชอบ และเสนอรองอธิการบดีลงนาม 

- ผู้ปฏิบัติงานส าเนาประกาศให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
2.2 รอบโควตา ส าหรับการคัดเลือกแบบโควตา โควตามีสองประเภทคือ โควตาเรียนดี และโควตา 

ความสามารถพิเศษ อาจจะใช้คะแนน GAT/PAT เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยคณะจะเป็นผู้ก าหนด 
คุณสมบัติเองโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเป็นเช่นเดียวกับรอบที่ 1 

2.3 รอบรับตรงร่วมกันในก าหนดการของ ทปอ.รอบรับตรงร่วมกันจะใช้ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ 
ในโครงการ พสวท. แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเป็นการรับตรงของมหาวิทยาลัยแต่ 
จะอยู่ในช่วงเวลาจะอยู่ในช่วงก าหนดการของ ทปอ.วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตาม 
ขั้นตอนของรอบที่ 1 

2.4 Admissionในรอบนี้ยังคงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบ 
ของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออ่ืนๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา 
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระบบสอบรวมเป็นการคัด เลือก 
บุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง Admissions มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

- GPAX 10% 
- GPA (กลุ่มสาระ) 20% 
- O-NET 35-70% 
- A-NET และ/วิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา 0-35% 

โดยให้เริ่มตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป ซึ่งการคัดเลือกระบบนี้ยึดหลักการให้เพิ่มผลการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกมากข้ึน และพิจารณาความสามารถของ 
ผู้สมัคร จากผลการสอบจากแบบทดสอบวิชาหลัก และ/หรือแบบทดสอบมาตรฐานความสามารถ 
ทางการเรียน ซ่ึงจัดสอบ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้น ส าหรับผลการเรียน 
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(GPA) ต้องได้รับการตรวจสอบ จากส านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือต้นสังกัดต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการคิดเกรดผิดพลาดต่อมาในปีการศึกษา 2553 
ได้มีการปรับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง  Admissions โดย
พิจารณาผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและการสอบ Aptitude Test เป็นองค์ประกอบของ
การคัดเลือกผลการเรียนประกอบด้วย GPA TAX และผลการสอบ O-NET ส่วนการสอบ Aptitude Test จะ
แทนที่การสอบ A-NET และ/วิชาเฉพาะเนื่องจากหลักการของ Aptitude Test เป็นการทดสอบความถนัด
ทางการเรียนซึ่งไม่เน้นเนื้อหาวิชาจึงสามารถจัดสอบได้หลายครั้งในแต่ละปี  ปัจจุบันการพัฒนาระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาอยู่บนหลักการที่ว่า
ระบบคัดเลือกบุคคล ควรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถคัดเลือกผู้เรียน ที่มีพ้ืนความรู้ ความถนัด และ 
ความสามารถที่สอดรับกับสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เรียนและเป็น ระบบที่สามารถรองรับ
วิธีการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้ ร่วมกันได้เพ่ือลดภาระ
การสอบและค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค ในการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาและไม่กระทบกับระบบการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  (เอกสารเปิดรั้ว อุดมศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา “งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557” เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี) ส าหรับการรับ
นักศึกษาผ่านระบบกลาง Admissions ประจาปีการศึกษา 2557 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นองค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบกลาง  Admissions (สมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ สอท. 56/ว.196 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน2556) ดังนี้ องค์ประกอบและค่า  
ร้อยละในระบบกลาง Admissions 
 
             องค์ประกอบและค่าน้ าหนักคะแนน GAT/PAT ในระบบ Admissions ปี 2560 

1. GPAX 20% 
2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) 30% 
3. GAT 10-50% 
4. PAT 0-40% 

        รวม 100% 
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 -   สัตวแพทยศาสตร์, สหเวชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, พยาบาลศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์กีฬา 
         GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT 2 30% 
- ทันตแพทยศาสตร์ 
         GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% 
- เภสัชศาสตร์ 
         GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT 2 40 % 
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 กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

- วิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติ 
GPAX 20 % O-NET 30% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

GPAX 20 % O-NET 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% 

 กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ 

GPAX 20 % O-NET 30% GAT 15 % PAT 2 15% PAT 3 20% 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

GPAX 20 % O-NET 30% GAT 10% PAT 4 40% 
 กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ 

- เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วนศาสตร์, เทคโนโลยีเกษตร 
GPAX 20 % O-NET 30% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% 

  
กลุ่มที่ 6 บริหาร, พาณิชยศาสตร์, การบัญชี, การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์ 

GPAX 20 % O-NET 30% GAT 30% PAT 1 20% 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รูปแบบที่ 1 GPAX 20 % O-NET 30% GAT 50% 
รูปแบบที่ 2 GPAX 20 % O-NET 30% GAT 40 % PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10% 

 กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร,์ ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา 
รูปแบบที่ 1 GPAX 20 % O-NET 30% GAT 20% PAT 5 30% 
รูปแบบที่ 2 GPAX 20 % O-NET 30% GAT 10% PAT 5 20% PAT 1/2/3/4/6/7  

(เลือก 1 วิชา) 20% 
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ 

ศิลปกรรมศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ศิลปประยุกต์, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ศิลปะการออกแบบ          
พัสตราภรณ์, ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

GPAX 20 % O-NET 30% GAT 10% PAT 4 หรือ PAT 6 (เลือก 1 วิชา) 40% 
กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร,์ อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ GPAX 20 % O-NET 30% GAT 30% PAT 1 20% 
พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 GPAX 20 % O-NET 30% GAT 50% 
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พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 GPAX 20 % O-NET 30% GAT 30% PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 
20% 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นดังนี้การคัดเลือกรอบ Admissions กลาง 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอน /กิจกรรม /ระยะเวลา /วิธีปฏิบัต ิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามก าหนดการของสมาคม 
อธิการบดี แห่งประเทศไทย (สอท.) และมติที่ประชุมฯ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ 

ขั้นตอนที่ 2 การประสานงานกับส านักงานอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก าหนดให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบใน
นามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 3 คน 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ปฎิบัติจัดท าข้อมูลตามแผนการรับนักศึกษา แจ้ง และจัดท าข้อมูลการ คัดเลือกบุคคลเข้า 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง Admissions ประจ าปีการศึกษา 25xx ประกอบด้วย 

 -  ตารางการรับนักศึกษาในแต่ละคณะ/ สาขาวิชา 
  -  รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา / คุณสมบัติเฉพาะ แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดสถานที่

ติดต่อ 
 -  แผ่น CD ข้อมูลการคัดเลือก 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ปฏิบัติงาน ส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
Admissions ประจ าปีการศึกษา 25xx ทาง ไปรษณีย์ (EMS) /โทรศัพท์และหรือโทรสารถึงนายกสมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้ทัน ก าหนดเวลาการจัดท าระเบียบการรับสมัครฯ 

ขั้นตอนที่ 5 ฝ่ายรับเข้าฯ รับหนังสือขอทราบจ านวน ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ต้องการรับเข้าสอบ 
สัมภาษณ์ในระบบกลาง Admissions ประจ าปี การศึกษา 25xx จาก สอท. 

ขั้นตอนที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรหัส /คณะหรือสาขาวิชา /จ านวนรับ ตามประกาศ 
ขั้นตอนที่ 7 ผู้ปฏิบัติงาน ระบุวันสอบสัมภาษณ์ /ตรวจร่างกาย ให้เป็นไปตามก าหนดของ สอท. 
ขั้นตอนที่ 8 บันทึกแจ้งคณะ 
ขั้นตอนที่ 9 ฝ่ายรับเข้าฯไปรับบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์และเอกสาร การสอบ 

สัมภาษณ์ ที่ส านักงานอธิการบดี แห่งประเทศไทย อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น3 เลขที่ 
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพฯ หลังจาก สอท. ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย เอกสาร ดังนี้ -จป. 1 คือ แบบสรุปผลการสอบสัมภาษณ์ -จป. 2 คือแบบรายงานผลการสอบ
สัมภาษณ์ -จป. 3 คือ แบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ -จป. 4 คือ แบบลง 
ลายมือชื่อรายงานตัวเข้าสอบ สัมภาษณ์ -จป. 5 คือ บัญชีแจ้งรายชื่อผู้ขาดสอบสัมภาษณ์ และผู้ไม่รับเข้า
ศึกษา (ภาคผนวก  เอกสาร จป. 1 ถึง จป. 5) 16.2 ตรวจเอกสาร (จป. 1 ถึงจป. 5) ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 10 ผู้ปฏิบัติ จัดท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งขั้นตอน ปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ แนบ
บัญชีรายชื่อ พร้อมคะแนนสอบและเอกสารในการสอบ สัมภาษณ์ (จป.1ถึงจป.4) ให้คณะ 

ขั้นตอนที่ 11 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละ คณะ /วิทยาลัย ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ สรุป 
จ านวนผู้เข้าสอบ /ไม่เข้าสอบ/ขาดสอบ และลงลายมือชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลงในเอกสาร 
(จป.1ถึงจป. 4) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  
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ขั้นตอนที่ 12 คณะส่งผลสอบสัมภาษณ์(จป. 1 ถึงจป. 4) ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะ / 
วิทยาลัย พิจารณาลงนามเห็นชอบ  ส่งผลสอบสัมภาษณ์ (จป. 1ถึง จป. 4) คืนให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ขั้นตอนที่ 13 ผู้ปฏิบัต ิรวบรวม /ตรวจสอบเอกสาร (จป.1ถึง จป.4) ที่รับมาจากคณะ /วทิยาลัย และ 
สรุปบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา / ผู้ขาดสอบ /ผู้ไม่รับเข้าศึกษาลง ในเอกสาร จป.5 ให้ 
ถูกต้องและครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 14  จัดท าหนังสือราชการภายนอกถึงนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือส่ง
แบบสรุปการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง Admissions ประจ าปีการศึกษา 25xx จัดท าหนังสือบันทึก
ข้อความ พร้อมแนบ เอกสาร (จป.1ถึง จป.5) และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น เสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนพิจารณาเห็นชอบ และเสนอรองอธิการบดี หรืออธิการบดีลงนาม 

ขั้นตอนที่ 15 ฝ่ายรับเข้าฯ จัดท าส าเนา จป. 1 ถึง จป.5 (หลังตรวจสอบความถูกต้องแล้ว) 
จ านวน 1 ชุด เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน น าแบบสรุปการสอบสัมภาษณ์ในระบบ กลาง Admissions ประจ าปี
การศึกษา 25xx พร้อมแนบเอกสาร (ต้นฉบับ จป.1 ถึงจป.5) และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ส่งทางไปรษณีย์ 
(EMS) ถึงนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ทัน ก าหนดเวลาการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษา และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบของ สอท. หรือ ส่งทาง Email : 
thaiadmsions@hotmail.com 

ขั้นตอนที่ 16 สอท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
25xx ที่เว็บไซต์www.cuas.or.th 

ขั้นตอนที่ 17 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับรายงานตัวตามก าหนด 
 

หมายเหตุ : การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง Admissions :  
1. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง Admissions ในแต่ละ  

ปีการศึกษาจะประกาศผลครั้งเดียวไม่มีการเรียกเพ่ิม ดังนั้น คณะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเพ่ิม 
จ านวนรับเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยเผื่อจานวนผู้สละสิทธิ์จากสถิติในปีที่ผ่านมา 

2. กรณีท่ีบางคณะ /วิทยาลัย ที่จ านวนนักศึกษาในระบบโควตาและระบบสอบตรงขึ้นทะเบียน เป็น 
นักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระเงินไม่ครบจ านวนตามแผนรับ หรือมีนักศึกษาขอลาออกหลังขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ แล้ว ควรพิจารณาเพ่ิมจ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ให้มากกว่าแผนรับนักศึกษาใน
ระบบกลาง Admissions ประจาปีการศึกษา 25xx หรือคณะ ท าหนังสือบันทึก ข้อความถึง อธิการบดี ผ่าน 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือขออนุมัติรับนักศึกษาเพ่ิมเติมโดยให้ผู้สมัครยื่นผล
คะแนนสอบ กลาง Admissions หลังทราบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 25xx การรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯและการตรวจสุขภาพจะกระท าได้หลังจาก ที ่
สอท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions ประจ าปีการศึกษา 
25xx แล้วเท่านั้น 
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2.5 รับตรงอิสระ 
การรับตรงแบบอิสระ ทางมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การสอบที่จัดขึ้นเอง หรือการสอบ 

วิชาเฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ทาง ทปอ. 
มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร (ผู้ปฏิบัติได้แต่งตั้งกรรมการรับไว้รวมกัน 5รอบโดยใช้
คณะกรรมการชุดเดียวกัน) 

ขั้นตอนที่ 2 รับสมัครโดยผ่านระบบตามวิธีการรับของ รอบ ที ่1 และ รอบท่ี 2 
ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบโดยผู้ปฏิบัติท าบันทึกผ่านผู้อ านวยการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอรายชื่อคณะกรรมการจากคณะ เมื่อได้รายชื่อแล้วจัดพิมพ์ค าสั่ง
เสนออธิการบดีลงนามในคาสั่ง 

ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ และกรรมการจัดทาข้อสอบโดยวิธีเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 2) 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อคณะกรรมการออกข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานทาบันทึกผ่านความเห็นชอบ
ของผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเชิญคณะกรรมการคัดเลือก 
ข้อสอบคัดเลือกข้อสอบ แล้วส่งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาส่งให้คณะกรรมการจัดทา 
ข้อสอบ และเก็บข้อสอบไว้ในที่ปลอดภัย 

ขั้นตอนที่ 6 ผู้ปฏิบัติประสานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เรียกรายงาน รายชื่อผู้สมัครจากระบบรับ
สมัครเพ่ือทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เสนอผู้อานวยการส่งเสริมวิชาการให้ความเห็นชอบ และเสนอรอง
อธิการหรืออธิการบดีลงนาม หลังจากนั้นสาเนาประกาศให้นักวิชาการประกาศขึ้นเว็บไซต์ เพ่ือแจ้งให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

ขั้นตอนที่ 7  ผู้ปฏิบัติงานบันทึกแจ้งก าหนดการสัมภาษณ์ พร้อมแนบรายชื่อและแบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์ แบบสรุปคะแนนสัมภาษณ์ พร้อมใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ ส่งให้คณะเพ่ือเตรียมจัดสถานที่
และกรรมการสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนที่ 8 ผู้ปฏิบัติงานแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนโดยค านวณจ านวน
คณะกรรมการจากรายชื่อตามประกาศ กรรมการคุมสอบต้องมีห้องสอบละ 2 คน และประสานกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดตารางเรียนตารางสอนเพ่ือก าหนดห้องสอบ หลังจากนั้นจึงจัดท าค าสั่งโดยใส่สถานที่สอบลงไปในค าสั่ง 

ขั้นตอนที่ 9 บันทึกแนบค าสั่งคุมสอบไปยังคณะเพื่อให้คณะแจ้งกรรมการคุมสอบให้ทราบ 
ขั้นตอนที่ 10 ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอบ ประกอบด้วย ใบลงลายมือชื่อผู้เข้า

สอบ รายชื่อผู้เข้าสอบเพื่อติดหน้าห้องสอบ แบบฟอร์มรับ - ส่ง ข้อสอบ แบบฟอร์มลงเวลาของผู้คุมสอบ 
แบบฟอร์ม รับ - ส่ง ข้อสอบ แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการรับเงินของผู้คุมสอบ 

ขั้นตอนที่ 11 ผู้ปฏิบัติงานประสานฝ่ายสถานที่จัดเตรียมห้องสอบ พร้อมติดรายชื่อผู้เข้าสอบ 
ให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนที่ 12 ด าเนินการสอบข้อเขียนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติตามหน้าที่ตามค าสั่งที่
ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนที่ 13 ตรวจข้อสอบและประมวลผลโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 17 จาก 36 
 

ขั้นตอนที่ 14 นาผลคะแนนที่ได้จากการประมวลมาจัดล าดับและประกาศรายชื่อมีได้รับการ 
คัดเลือกเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาเห็นชอบ และจัดท าประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเสนออธิการบดี หรือ รองอธิการบดีลงนาม 

ขั้นตอนที่ 15 ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ส่งรายชื่อไป ทปอ. เพ่ือขอรหัสยืนยันสิทธิ์ 
ขั้นตอนที่ 16 เมื่อได้รหัสยืนยันสิทธิ์จาก ทปอ.แล้วประสานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และ 

โปรแกรมเมอร์ใส่รหัสยืนยันสิทธิ์ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิ์ 
ขั้นตอนที่ 17 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ที ่http:// univ.cupt.net/ ทปอ.จะส่ง 

รายชื่อให้ผู้ปฏิบัติ/รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง 
E-mail ส่วนบุคคล 

ขั้นตอนที่ 18 ผู้ปฏิบัติงานจัดท ารายชื่อจัดท าประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เสนอ ผู้อ านวยการส านัก 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงความเห็นชอบ และเสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีลงนาม และส าเนา
ประกาศให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ลงเว็บไซต์ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์โดยแนบก าหนดการรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 18 จาก 36 
 

เอกสารอ้างอิง 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 19 จาก 36 
 

1. เว็บไซต์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://app.cupt.net/tcas/round3.php 
2. เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://admission.pbru.ac.th 
3. ระบบจัดการข้อมูลการรับเข้านักศึกษาใหม่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. สมจิตร สุวรักษ์ คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช  

มงคลธัญญบุรี หน้า 33-36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 20 จาก 36 
 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

แบบฟอร์มขอแผนรับสมัคร 
แผนรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะ ล าดับ เวลา

ศึกษา 
วุฒิ สาขา แผน

รับ 
คุณสมบัติ 

ครุศาสตร ์ 1 5 ปี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 60 ม.6 หรือเทียบเท่า 
2      
3      
4      

 
                                                      แบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลให้ ทปอ. 

รหัส ม. มหาวทิยาลัย คณะ สาขาวชิา/หลกัสูตร 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 21 จาก 36 
 

                                         แบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลให้ ทปอ. 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 22 จาก 36 
 

แบบสอบสัมภาษณ์ 
 

 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 23 จาก 36 
 

การควบคุมเอกสาร 
                 ขั้นตอนที่ 1 เอกสารทุกฉบับที่จะส่งไปยัง ทปอ. ต้องผ่านการตรวจสอบคัดกรองจากรอง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ ก่อนเสนอรองอธิการบดี หรือ
อธิการบดีลงนาม 

ขั้นตอนที่ 2 การส่งเอกสารออกทุกฉบับต้องขอเลขหนังสือออกจากส านักงานอธิการบดี ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์( e-document) 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าบันทึกเสนอรองอธิการหรืออธิการบดีลงนาม 
ขั้นตอนที่ 4 จัดเก็บส าเนาไว้ที่งานบริหารทั่วไปส านักงานอธิการบดี/งานธุรการส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนและเก็บไว้ที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสืบค้นต่อไป  
 
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

1.) เว็บไซต์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
http://app.cupt.net/tcas/round.php 

2.) เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
http://data.bopp-obec.info/emis/ 

3.) เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                      
http://admission.pbru.ac.th/ 

4.)  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th 
5.)  กลุ่มไลน์ Tcas61 Management 
6.)  ประกาศ/ปฏิทินวิชาการ/ระเบียบ/ค าสั่ง 
7.)  ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.)  ในสถาณการณ์ปัจจุบันประชากรวัยเรียนลดลง  การแข่งขันในการรับสมัครค่อนข้าง
รุนแรง ผู้ปฏิบัติต้องมีความยืดหยุ่น และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้สมัครอย่างกัลยาณมิตร ภายใต้กฎระเบียบแนว
ปฏิบัติ ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องศึกษาระเบียบ และจัดท าประกาศให้ถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว 

2.) ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นศึกษาประกาศของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางน ามาปรับใช้
กับประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.) การก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครควรก าหนดให้กว้างไว้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถ
สมัครเข้ามาให้สมัครให้ได้มากที่สุด เป็นการชักจูงให้ผู้สมัครได้มาเห็นสภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย หรือถ้าสมัครแล้วสาขาวิชา หรือคณะเห็นว่าไม่เหมาะก็สามารถแนะน าให้ไปสมัครในสาขาวิชา
อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนได้ 

4.) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ควรจัดให้มีคณะกรรมการสัมภาษณ์อย่างน้อย 3 คนต่อผู้
เข้าสัมภาษณ์ 1 คน และควรจัดไว้อย่างน้อย 2 กลุ่ม  

http://data.bopp-obec.info/emis/
http://admission.pbru.ac.th/
http://www.pbru.ac.th/


 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 24 จาก 36 
 

5.) คณะกรรมการต้องพร้อมที่จะคัดเลือกนักศึกษาในทุกวัน เนื่องจากผู้สมัครสามารถ
เดินทางมาเข้ารับการคัดเลือกได้ทุกวันท าการ หรือทุกวันในเวลาท าการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 25 จาก 36 
 

 
ภาคผนวก 
                                                  ภาพแสดงคู่มือการสมัคร 
 
                              คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2561 
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
http://admission.pbru.ac.th/admission/ 
จะพบหน้าจอดังนี้ 

 
 

1. ให้ผู้สมัครกรอกบัตรประจ าตัวประชาชนแล้ว login เข้าระบบจะพบหน้าต่อไปคือให้กรอกประวัติ
ผู้สมัครโดยละเอียด  ปัญหาที่มักพบในการกรอกประวัติส่วนใหญ่จะหาต าบลที่อยู่ตัวไม่พบ  วิธีค้นหาคืออย่า
พิมพ์ชื่อต าบลให้เต็ม พิมพ์เฉพาะอักษรสามตัวหน้าแล้วค้นหาโดยระบบ  หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้
กดบันทึกข้อมูล 

 
 

http://admission.pbru.ac.th/admission/


 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 26 จาก 36 
 

 
 

 
1. เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏให้ผู้สมัครเลือกรูปแบบ หรือรอบที่ต้องการโดย

คลิกลูกสอนไปที่รอบรับสมัครดังรูป 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 27 จาก 36 
 

 

 
2. เมื่อผู้สมัครเลือกรูปแบบหรือรอบสมัครเรียบร้อยแล้วหน้าจอรับสมัครจะแสดงสาขาที่เปิดรับสมัคร 

ในขั้นตอนนี้ให้ผู้สมัครคลิกในวงกลมด้านหน้าสาขาที่ต้องการรับสมัคร แล้วจึงกดบันทึกข้อมูลอีกครั้ง 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 28 จาก 36 
 

 
3. เมื่อบันทึกข้อมูลตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าหน้าดังภาพด้านล่าง ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร

เพ่ือไปจ่ายเงินตามสถานที่ต่างๆตามที่ผู้สมัครสะดวก ที่ปรากฏในใบสมัคร 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 29 จาก 36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 30 จาก 36 
 

4. เมื่อจ่ายเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครเข้าไปในระบบอีกครั้ง เพื่อพิมพ์บัตร
ประจ าตัวสอบ (ผู้สมัครที่ช าระเงินท่ีมหาวิทยาลัยสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ภายในวันท่ีช าระเงิน 
ผู้สมัครท่ีจ่ายเงินผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ต้องใช้เวลา ประมาณ 7 วัน จึงสามารถเข้า
ไปพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 31 จาก 36 
 

5. ติดภาพในบัตรประจ าตัวสอบและน าบัตรประจ าตัวสอบพร้อมแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) มาแสดงใน 
วันคัดเลือก 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 32 จาก 36 
 

                                   ภาพแสดงการยืนยันสิทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 33 จาก 36 
 

 
 
 

 
 
 
                         
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 34 จาก 36 
 

             
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 35 จาก 36 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบ TCAS 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเลขเอกสาร :  

แก้ไขครั้งที่ :  - วันที่เริ่มใช้ : หน้า 36 จาก 36 
 

                  
 



การระบ ุ วิเคราะห์ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ปัญหา สาเหตุ 
ผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

การประเมินเสี่ยง 

ล า
ดัล

คว
าม

เส
ี่ยง

 กลยุทธการจัดการความ
เสี่ยง   เหตุผลและวิธีการแก้ไข 

การ
ประเมินผล 

หลักฐาน/เอกสาร/
รายงานประกอบ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ยอ
มร

ับ 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ถ่า
ยโ

อน
 

คว
บค

ุม 

  

บร
รล

ุ 

ไม
่บร

รล
ุ 

ผู้ผ่านการ
คัดเลือกไม่
ยืนยันสิทธิ์ 

 1.ยืนยันสิทธิ์
ไม่เป็น 2.บ้าน
ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 

ผู้สมัคร/
มหาวิทยาลัย/
คณะ/สาขาวิชา 

3 5 15 2 

      

เหตุผล                       
เนื่องจากระบบ TCASค่อนข้าง
ซับซ้อนท าให้ผู้สมัครสับสน 
และบางคนขาดทักษะทางด้าน
สารสนเทศ บางคนอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าไม่ถึงท าให้ผู้ผ่านการ
คัดเลือกถูกตัดสิทธิ์      
วิธีแก้ไข                     
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้จัดท าใบมอบฉันทะ
เพ่ือให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมอบ
ฉันทะให้กรรมการผู้สัมภาษณ์ 
หรือสาขาเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์แทน 

    

ใบมอบฉันทะ 
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