
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ MU-TCAS 

(ระบบการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล)

หมายเหตุ - ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำหรับสมัครรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1/2





ขั้นตอนการสมัครรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1/2 

ผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th  

1. ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับ
และจํานวนรับในรอบ 1/2

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ที่หลักสูตร/คณะกําหนด และศึกษา 
รายการเอกสาร/หลักฐานที่ตอ้งใช้

3. เข้าสู่ระบบ MU-TCAS เพื่อสมัครเรียน
ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี สมัครที่ระบบของแพทย์ รามาฯ

https://tcas.mahidol.ac.th
https://med.mahidol.ac.th/meded/th/rama_admission


ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th  

คลิก “สมัครเรียน” เพื่อเข้าถึงระบบการรับสมัคร

12 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ MU-TCAS

https://tcas.mahidol.ac.th


ขั้นตอนที่ 2 ที่หน้าแรกของระบบการรับสมัคร  

คลิกปุ่ม “Sign up” เพื่อลงทะเบียน



2.1 กรณีเคยลงทะเบียนแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

สามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขพาสปอร์ต  

และรหัสผ่านเดิม แล้วกดปุ่ม “Sign in” เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย 



2.2 กรณีเคยลงทะเบียนแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่ลืมรหัสผา่น  

คลิกปุ่ม “Forgot Password” แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต  

และอีเมลที่เคยใช้ลงทะเบียน เพื่อ reset รหัสผ่าน

กรณีลืมอีเมลที่เคยลงทะเบียนหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมลที่เข้าใช้งานระบบ MU-TCAS ให้ผู้สมัครส่ง ชื่อ-นามสกุล  

เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต และอีเมลเดิม มาที่อีเมล: kittipun.jit@mahidol.ac.th 

หรือติดต่อที่เบอรโ์ทรศัพท์ 02-849-4588 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อ reset ข้อมูลการลงทะเบียนเดิม



2.3 สำหรับผู้ใช้ใหม่ การลงทะเบียนใช้งานระบบ 

ให้ใช้อีเมลที่สามารถติดต่อได้และเป็นปัจจุบัน

รหัสผ่านต้องมีทั้ง “ตัวอักษรภาษาอังกฤษ” และ “ตัวเลข”  

ควรตรวจสอบให้ถีถ่้วนก่อนพิมพ์รหัสผ่าน ว่าได้เปลี่ยนตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษแลว้  

และไม่มีตัวอักษร/สัญลักษณ์ใด ๆ เช่น ~ ค้างอยู่ในกล่องรหัสผา่น จากนั้นกด “Save”

ไม่แนะนำให้ใช้ “อีเมลโรงเรียน” ในการสมัครเรียน เพราะหลังจากเรียนจบแล้ว 

หากอีเมลถูกยกเลิก มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้

กรุณาตรวจทานอีเมลให้ถูกต้องกอ่นกด Save หากพบว่าอีเมลผิดหรือต้องการแก้ไข

อีเมลในภายหลัง ให้ติดต่อที่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในขั้นตอนที่ 2.2



ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัคร จะมีเมนูให้เลือก 3 กลุ่ม  

ได้แก่ ผู้สมัครชาวไทย ผู้สมัครชาวต่างประเทศ  และ 

ผู้สมัครหลักสูตรแพทย์เพื่อชาวชนบท (เฉพาะรอบ 2)  

คลิกเลือกตามกลุ่มการสมัคร



ขั้นตอนที่ 4 ที่หน้าระบบรับสมัคร จะประกอบด้วยรายการต่าง ๆ  

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า แท็บ หัวข้อ และรายการ ตามลำดับ) 

แท็บ

หัวข้อ

รายการ



ขั้นตอนที่ 5 การกรอกข้อมูลแท็บ “ข้อมูลผู้สมัคร”  

แท็บนี้จะประกอบด้วย 5 หัวข้อคือ ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการศึกษา,  

ข้อมูลภูมิลำเนา, ข้อมูลบิดา, ข้อมูลมารดา, ข้อมูลผู้ปกครอง  

กรอกข้อมูลตามรายการในแต่ละหัวข้อ แล้วกด “บันทึก” 

(ถ้าไม่กรอกและกดบันทึกขอ้มูล จะไม่สามารถไปที่แท็บต่อไปได้)  

หมายเหตุ - ชื่อกลาง หมายถึงชื่อรองที่ใช้ประกอบเพื่อระบุตัวตนเพิ่มเติม นิยมใชใ้นต่างประเทศ ถ้าไม่มีให้เว้นว่าง ไม่ต้องกรอก



ในหัวข้อ “ข้อมูลการศึกษา” ผู้สมัครรอบ Portfolio 1/2 ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.6  

จะต้องกรอก GPAX 4 ภาคการศึกษา กรณี “เด็กซิ่ว” ให้กรอก 6 ภาคการศึกษา 

สำหรับ GPA และคะแนนอื่น ๆ ถ้าไม่มีช่องไหน สามารถเว้นว่าง ไม่กรอกได้

หมายเหตุ - ระบบจะแสดงเฉพาะรายชื่อที่มี GPAX/GPA/คะแนนอื่น ๆ “ครบ” และ “ผ่านเกณฑ์” เท่านั้น ให้เลือกสมัครในแท็บต่อไป





ในหัวข้อ “ข้อมูลผู้บิดา” และ  

“ข้อมูลมารดา” ผู้สมัครจะต้อง 

กรอกข้อมูลให้ครบถว้น 

กรณีไม่ทราบหมายเลข 

โทรศัพท์มือถือของบิดา 

หรือมารดา (เช่น กรณ ี

บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 

หรือ บิดามารดาหย่าร้างกัน) 

ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ 

หรือสามารถติดต่อได้แทน 



กรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ ใหเ้ลือกแค่เฉพาะ “ประเทศ”  

ไม่ต้องเลือกเมืองหรือจังหวัด



หมายเหตุ - กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปกครอง ผู้สมัครจะกรอกขอ้มูลในหัวขอ้ “ข้อมูลผู้ปกครอง” ซ้ำอีกหรือไม่ก็ได้

ในหัวข้อ “ข้อมูลผู้ปกครอง” จะหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองดูแล ให้ความยินยอม หรือ

ตัดสินใจในเรื่องสำคัญแทนผู้สมัครได้ เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะติดต่อกรณีที่ไม่สามารถ

ติดต่อผู้สมัครได้ ผู้ปกครองอาจเป็นบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นก็ได้ 



ขั้นตอนที่ 5 การกรอกข้อมูลแท็บ “ข้อมูลการสมัคร" 

ระบบจะประมวลผลจากข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการศึกษาที่กรอกในแท็บแรก  

จากนั้นจะดึงเฉพาะรายชื่อคณะ/หลักสูตร/โครงการ ที่ผู้สมัคร 

มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาให้เลือก

กรณีที่เกรดหรือคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ปรากฏรายชื่อคณะ/หลักสูตร/โครงการให้เลือกสมัคร  

กรณีเกรดหรือคะแนนถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่ไม่ปรากฏรายชื่อคณะ/หลักสูตร/โครงการ  

ให้กลับไปตรวจทานข้อมูลในแท็บ “ข้อมูลผู้สมัคร” โดยเฉพาะในหัวข้อ “ข้อมูลการศึกษา” อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อแก้ไขแลว้ ให้กด “บันทึก”



• ในขั้นตอนการเลือกคณะ/หลักสูตร/โครงการที่ต้องการสมัคร และกดบันทึก ระบบจะ generate QR Code สำหรับชำระเงิน

ค่าสมัครมาให ้และสามารถชำระเงินก่อนได้เลย โดยยังไม่จำเปน็ต้องยืนยันส่งเอกสาร อย่างไรก็ดี การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ 

เมื่อผู้สมัครกด “ยืนยันส่งเอกสาร” และชำระเงินครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น  

• การชำระเงินค่าสมัคร เป็นการชำระด้วย QR Code ผา่นระบบ i-banking เท่านั้น 

• หมายเลข QR Code แต่ละใบ จะตรงกับหมายเลขของผูส้มัครคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถสแกน QR Code ของผู้อื่นแทนได้ 

• ผู้สมัคร ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าสมัคร

ก่อนชำระเงิน ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติผา่นเกณฑ์และสามารถสมัครได้ เพราะถา้ชำระเงินแล้วจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี



คำถามท่ีพบบ�อยเก่ียวกับรอบ Portfolio1/1

5 สาเหตุ ทำไมไม�มีคณะ/หลักสูตรท่ีจะสมัครข้ึนให�เลือก?

1. เพราะเลือก “สัญชาติ” ไม�ตรงตามเกณฑ�

วิธีแก้ไข - ตรวจสอบเกณฑ์ว่าหลักสูตรนั้นกำหนดให้ผู้สมัครต้องมี “สัญชาติไทย” เท่านั้นหรือไม่ 

หากเลือกผิดให้แก้ไข และกดปุ่ม “บันทึก” 



คำถามท่ีพบบ�อยเก่ียวกับรอบ Portfolio1/1

5 สาเหตุ ทำไมไม�มีคณะ/หลักสูตรท่ีจะสมัครข้ึนให�เลือก?

2. เพราะเลือก “สถานะป�จจบัุน” ไม�ตรงตามเกณฑ�

คำอธิบาย - กรณีในเกณฑ์ไม่ได้ระบุว่ารับ “ผู้สำเร็จการศึกษา” แปลว่าหลักสูตรนั้นไม่รับ “เด็กซิ่ว” 

ดังนั้นจึงไม่สามารถสมัครได้



คำถามท่ีพบบ�อยเก่ียวกับรอบ Portfolio1/1

5 สาเหตุ ทำไมไม�มีคณะ/หลักสูตรท่ีจะสมัครข้ึนให�เลือก?

3. เพราะเลือก “วุฒิการศึกษา” ไม�ตรงตามเกณฑ�

คำอธิบาย - กรณี “กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6” จะต้องเลือกวุฒิการศึกษาเป็น  

“ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย” (แปลว่า ม.ปลายโรงเรียนสายสามัญทั่วไป) 

วิธีแก้ไข - กรณีเลือกผิด ให้เลือกใหม่แล้วกดปุ่ม “บันทึก”



คำถามท่ีพบบ�อยเก่ียวกับรอบ Portfolio1/1

5 สาเหตุ ทำไมไม�มีคณะ/หลักสูตรท่ีจะสมัครข้ึนให�เลือก?

4. เพราะกรอก “คะแนนท่ีต�องใช�” ไม�ครบตามเกณฑ�

คำอธิบาย - บางหลักสูตรมีการกำหนด GPA แยกรายวิชา และ/หรือ คะแนนอื่น ๆ เพิ่มเติม  

เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครต้องกรอก “เกรดเฉลี่ย 4 เทอม” 

ให้ครบทุกรายวิชาตามที่เกณฑก์ำหนด จึงจะสามารถเลือกหลักสูตรนั้น ๆ ได้ 

วิธีแก้ไข - กรอกเกรด/คะแนนที่หลักสูตรกำหนดให้ครบ แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

(กรณีหลักสูตรไม่ได้กำหนด ปล่อยให้เป็น 0.00 หรือเว้นว่างไว้ ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )



คำถามท่ีพบบ�อยเก่ียวกับรอบ Portfolio1/1

5 สาเหตุ ทำไมไม�มีคณะ/หลักสูตรท่ีจะสมัครข้ึนให�เลือก?

5. เพราะเกรด/คะแนนไม�ผ�านเกณฑ�ท่ีกำหนด

คำอธิบาย - กรณี GPAX/GPA/คะแนน ของผู้สมัคร ช่องใดช่องหนึ่งหรือหลายช่อง 

ไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จะไม่สามารถสมัครได้ 

(หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องกรอก “เกรดเฉลี่ย 4 เทอม” ตามความเปน็จริง กรณีตรวจสอบพบวา่ 

มีการใชข้้อมูลหรือเอกสารเท็จในการสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมาย)



การตรวจสอบจำนวนผูส้มัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ “จำนวนผู้สมัคร” แบบ real-time ได้ที่แท็บ “ข้อมูลการสมัครและชำระเงิน” 

อนึ่ง จำนวนผู้สมัครที่แสดงในแท็บนี้ จะหมายถึงจำนวนผู้กดเลือกคณะ/หลักสูตร/โครงการ ในระบบ แต่ไม่ได้หมายถึง 

จำนวนผู้สมัครที่ได้อัปโหลดเอกสาร ยืนยัน และชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลดได้



ขั้นตอนที่ 6 “อัปโหลดเอกสาร” ผู้สมัครต้องอัปโหลดเอกสารตามรายการ 

ที่คณะ/หลักสูตร/โครงการกำหนดให้ครบถ้วน

หมายเหตุ - ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารทุกรายการในคราวเดียวกัน ระบบจะบันทึกเอกสารที่นำเข้าสูร่ะบบแล้วให้อัตโนมัติ  

เมื่อออกจากระบบแล้ว สามารถกลับเข้าระบบมาเพื่ออัปโหลดเอกสารต่อได้ 

โดยกด “Browse” เพื่อเลือกเอกสาร และกด “อัปโหลด” เพื่อนำเอกสารเข้าสู่ระบบ  

กรณีเป็นเอกสารที่ไม่ใช่รายการบังคับ หากไม่มีเอกสารอัปโหลดให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่มีเอกสารนี้”



ผู้สมัครสามารถกด “ดูไฟล”์ และ “ลบไฟล์” ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  

เมื่อตรวจทานเอกสารทุกรายการว่าถูกต้องและครบถว้นแล้ว  

จึงกด “ยืนยันการอัปโหลดเอกสาร”

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้กด “ยืนยันการอัปโหลดเอกสาร” ผ่านระบบ MU-TCAS และชำระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนด 

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารที่อัปโหลดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการด้วยตนเอง 

มหาวิทยาลัยจะไม่ติดตามให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังในทุกกรณี และจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสามารถกดปุ่ม “ดูไฟล์” เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลดเข้าสู่ระบบผ่านบราวเซอร์ หรือกดปุ่ม “ดาวนโ์หลดไฟล์” เพื่อดาวน์โหลด 

ไฟล์เอกสารนั้นมาตรวจสอบในเครื่องของตนเอง (กรณีที่กดปุ่ม “ดูไฟล์” ผ่านโทรศัพทม์ือถือหรือแท็บเล็ต แล้วพบว่ามีการแสดงผลตัวอยา่งเอกสาร 

เพียง 1 หน้า ให้ผู้สมัครเลือกกดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์” แทน เพื่อตรวจสอบเอกสาร)



กรณีกำหนดใหใ้ช้แบบฟอร์มของคณะ/หลักสูตร/โครงการ  

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์จากเกณฑก์ารรับสมัคร หรือไปที่ 

เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th คลิก “ดาวน์โหลดเอกสาร”

กรณีตอ้งการเปลี่ยนคณะ/หลักสูตร/โครงการ ให้ย้อนกลับไปที่แท็บ “ข้อมูลการสมัคร” เลือกคณะ/หลักสูตร/โครงการใหม่ แล้วกดบันทึก  

จากนั้น ไปที่แท็บ “อัปโหลดเอกสาร” เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะ/หลักสูตร/โครงการใหม่ที่เลือก

https://tcas.mahidol.ac.th


ขั้นตอนที่ 7 การแกไ้ขขอ้มูลหลังกดปุ่ม “ยืนยันการอัปโหลดเอกสาร”  

ผู้สมัครสามารถกดปุ่ม “ขอแก้ไขเอกสารครั้งที่ ...” และแก้ไขเอกสารได้ 

ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในชว่งระยะเวลารับสมัคร โดยระบบจะบันทึกข้อมูลและ

เอกสารที่ได้อัปโหลดและยืนยันครั้งหลังสุดเป็นสำคัญ

 ทั้งนี้ ระบบจะบันทึกจำนวนครั้งที่ทำการแก้ไขเอกสารไว้เพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบ  

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้กด “ยืนยันการอัปโหลดเอกสาร” ผ่านระบบ MU-TCAS และชำระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนด 

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารที่อัปโหลดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการด้วยตนเอง 

มหาวิทยาลัยจะไม่ติดตามให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังในทุกกรณี และจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น



ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่แท็บ “ตรวจสอบสถานะ” 

กรณีต้องการตรวจสอบหมายเลขใบสมัคร เพื่อกรอกในเอกสาร เช่น ใบรับรองเกรด แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (บางคณะ) 

สามารถกดดูได้ที่ “ดาวน์โหลดใบสมัคร” 



ขั้นตอนที่ 9 ชำระเงิน ผู้สมัครสามารถสแกนชำระเงินได้หลังจากเลือกหลักสูตรแล้ว

หรือรอใหอ้ัปโหลดเอกสารครบก่อนค่อยชำระเงินก็ได้ กรณีมีการ 

เปลี่ยนแปลงคณะ/หลักสูตร/โครงการ ไมต่้องชำระเงินค่าสมัครซ้ำอีก 



ขั้นตอนที่ 10 ตรวจสอบ “สถานะการชำระเงิน"  

และ “สถานะการอัปโหลดเอกสาร” ให้ครบถ้วนตามภาพ 



1



การตรวจสอบ “สถานะการชำระเงิน" 

1

คำชี้แจง - สถานะการชำระเงินในระบบจะอัปเดตอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากชำระเงิน

การแก้ไข - หากพ้น 24 ชั่วโมงแล้วยังไม่มีการอัปเดตสถานะ ให้แจ้งรหัสประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล 
คณะ/หลักสูตรที่สมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล: prasopporn.rua@mahidol.ac.th  

หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4596 ในวันและเวลาราชการ



การตรวจสอบ “สถานะการการอัปโหลดเอกสาร” 

1

คำชี้แจง - สถานะการอัปโหลดเอกสารในระบบจะอัปเดตอัตโนมัติ หากมีการขอแก้ไข 

เครื่องหมายถูกจะหายไป จนกว่าผู้สมัครจะอัปโหลดเอกสารใหม่จนครบถ้วนและกดยืนยันแล้ว

การตรวจสอบสถานะการอัปโหลดเอกสาร เป็นเพียงการตรวจสอบว่าผู้สมัครได้อัปโหลดเอกสาร “ครบ” 
ทุกไฟล์แล้วเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารดว้ยตนเอง 



การดาวน์โหลดใบสมัคร

คำชี้แจง - ไฟล์ใบสมัคร (PDF) มีไว้สำหรับให้ผู้สมัครใช้ดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และใช้เป็น 

เอกสารยืนยันตัวตนกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องดาวน์โหลดเพื่อสง่ให้มหาวิทยาลัย



ชี้แจงป�ญหาการใช�งานระบบ MU-TCAS

ใบสำคัญรับเงิน จะสามารถดาวน์โหลดได้ภายใน 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
หากดาวนโ์หลดใบเสร็จเงินไม่ได้ภายใน 3-5 วันทำการ หรือ พบว่าไฟล์ใบเสร็จรับเงินมีปัญหา  

ให้ผู้สมัครส่งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ  
และหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-mail: prasopporn.rua@mahidol.ac.th  

หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4596 ในวันและเวลาราชการ

การดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน

คำชี้แจง - ไฟล์ใบสำคัญรับเงิน (PDF) มีไว้สำหรับให้ผู้สมัครใช้ดาวนโ์หลดเก็บไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น 

ไม่ต้องดาวน์โหลดเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย

✓ 1/12/64 SCB



การเซ็นรับรองสำเนาถูกต�องใบ ปพ.1

วิธีการเซ็นรับรอง

สําเนาถูกต้อง

เพื่อสมัคร MU-TCAS

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 
(ใช้สําหรับการสมัครรอบ Portfolio 1/1 และ 1/2)

ปพ.1



การเซ็นรับรองสำเนาถูกต�องใบ ปพ.1

ปพ.1ตัวจริง

หมายเหตุ 
- * เฉพาะกรณีทีผู่้สมัครมีใบปพ.1 แบบ 5 เทอม หรือใบปพ.1 ไม่ได้แสดงเกรดแยกรายวิชา ตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด  

ให้แนบใบรับรองเกรดของมหาวิทยาลัยไวเ้ปน็ไฟลเ์ดียวกันกับปพ.1  
- อย่าลืมเก็บปพ.1 ตัวจริง และฉบับถา่ยเอกสารที่เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องแล้วเอาไวก้่อน เพราะตอนสอบสัมภาษณ์ 

กรณีเป็นการสัมภาษณแ์บบออนไซต์ คณะอาจกําหนดให้นํามาสง่

ถ่ายเอกสาร

ถ่ายรูปหรือสแกน เซ็นรับรอง 
สําเนาถูกต้อง

รวมกับไฟล์ 
ใบรับรองเกรด*

อัปโหลดไฟล์เก็บตัวจริงและ 
สําเนาไว้

วิธีที่ 1 เซ็นดว้ยปากกาจริง ๆ

ปพ.1 ถ่ายเอกสาร



การเซ็นรับรองสำเนาถูกต�องใบ ปพ.1

ปพ.1ตัวจริง

หมายเหตุ 
- * เฉพาะกรณีทีผู่้สมัครมีใบปพ.1 แบบ 5 เทอม หรือใบปพ.1 ไมไ่ด้แสดงเกรดแยกรายวิชาตามเกณฑ ์

ที่คณะกําหนด ใหแ้นบใบรับรองเกรดของมหาวิทยาลัยไว้เป็นไฟล์เดียวกันกับปพ.1 
- กรณี “ถ่ายเอกสาร > สแกน > เซ็น” ไปแลว้ ไม่ต้องแก้ไขหรืออัปโหลดใหม่  
- อย่าลืมเก็บปพ.1 ตัวจริงไว ้ตอนสอบสัมภาษณ์ กรณีเป็นการสัมภาษณ์แบบออนไซต ์คณะอาจกําหนดให้ส่ง  

“สําเนาปพ.1” ด้วย ซึ่งผู้สมัครต้องถ่ายเอกสารปพ.1 และเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้องด้วยลายเซ็นจริงก่อนส่ง

ถ่ายรูปหรือสแกน

รวมกับไฟล์ 
ใบรับรองเกรด*

อัปโหลดไฟล์เก็บตัวจริงไว้

วิธีที่ 2 เซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแท็บเล็ต

ปพ.1 สแกนเป็น pdf

เซ็นรับรอง 
สําเนาถูกต้อง 
ด้วยแท็บเล็ต

บันทึกเป็น 
ไฟล์ pdf



5 ขั้นตอนการเซ็นรับรองสําเนาถูกตอ้ง
สําหรับเอกสารที่ใช้สมัครเรียนในระบบ MU-TCAS
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หมายเหตุ 
- กรณีเอกสารมีหลายหน้า ต้องเซ็นรับรองทุกหน้า ทั้งนี้ ข้อความที่เซ็นรับรองจะต้องไม่บดบังขอ้มูลสําคัญบนเอกสาร 
- กรณีสง่เอกสารไปแลว้ โดย “ไม่ได้ขีดฆ่า”  ไม่ตอ้งแกไ้ขหรืออัปโหลดใหม ่ แต่ถ้าไม่มีองคป์ระกอบอื่น ๆ ต้องแก้ไข 

และอัปโหลดใหมใ่ห้เรียบร้อยก่อนปิดรับสมัคร 
- ข้อความที่ใช้ “ระบุวัตถุประสงค”์ อาจไมต่รงกับตัวอย่างทั้งหมด แต่อย่างน้อยต้องระบุข้อความ “รับรองสําเนาถูกต้อง”

1ขีดคร่อม

2
ระบุ 
วัตถุประสงค์

3 เซ็นชื่อ

4

วงเล็บชื่อ-นามสกุล 
ตัวบรรจง

5 ลงวันที่


