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คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)

ปีการศึกษา 2562
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มาและนโยบาย
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System: TCAS) เป็นระบบทีเ่ กิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้ ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ ลด
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สทิ ธิ์ซ้ำซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 30 แห่ง (ปี
การศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจำนวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไป ทั้งนี้ ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รบั หลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย
โดยยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผูส้ มัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1
สิทธิ์ของผู้สมัคร
นิยามศัพท์
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System : TCAS)
ทปอ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สมาคม ทปอ
สมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ทปอ มทร
ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทปอ มรภ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สสอท
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สทศ
สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
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กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562
สถาบัน
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ TCAS’62
สาขาวิชา
สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TCAS’62 ที่เปิดรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ หมายถึงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการจัดการศึกษา
เป็นภาษาต่างประเทศ มีกลุม่ เป้าหมายทั้งทีเ่ ป็นนักเรียนไทยและต่างประเทศ
รวมทั้งหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต่างประเทศ ที่
รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทัง้ นี้อาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาค
การศึกษา หรือ 3 ภาคการศึกษา ก็ได้
ผู้สมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/สถาบันกำหนดให้สามารถสมัครเข้าคัดเลือกใน
สถาบันอุดมศึกษาได้
ผู้มีสิทธิ์
ผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกหรือได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/
สถาบัน/ทปอ. หรือผู้สมัครที่ได้รบั การยืนยันสิทธิ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกครบถ้วนตามกระบวนการ เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเปิดภาค
การศึกษา
การบริหารจัดการสิทธิ์ ระบบการบริหารจัดการสิทธิส์ ่วนกลาง ของ ทปอ. เพื่อให้ผสู้ มัคร/
สถาบันอุดมศึกษาได้มาเข้าใช้งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด้วย การยืนยันสิทธิ์
การไม่ยืนยันสิทธิ์ การสละสิทธิ์ การคืนสิทธิ์ การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์
1. การยืนยันสิทธิ์ กระบวนการทีผ่ ู้สมัครยืนยันสิทธิว์ ่ามีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชา/
สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อในระบบว่าตนเป็นผูผ้ ่านการคัดเลือก ทั้งนี้
ได้ออกแบบให้เลือกว่าจะ “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ”์
2. การสละสิทธิ์
กระบวนการทีผ่ ู้ยืนยันสิทธิ์เข้าไปในระบบ เพื่อแจ้งขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว
ซึ่งจะกระทำได้เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป
3. การคืนสิทธิ์
เมื่อมีการสละสิทธิ์ในระบบ ผู้สมัครจะได้รบั การคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สทิ ธิ์
สมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้
4. การตรวจสอบ สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา/ผูส้ มัครเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผูส้ มัคร
สถานะการใช้สิทธิ์ ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด/แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์ และผู้นั้นมี
สิทธิ์ที่จะสมัครคัดเลือกรอบนั้น ๆ ได้หรือไม่

คู่มือระบบ TCAS62 สำหรับโรงเรียน V1 - 24 กย 61.docx

3

การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ Clearing house
1. การยืนยันสิทธิ์
ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อตนเองว่าเป็นผูผ้ ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในแต่
ละรอบหรือไม่
1.1 การยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5 ในระบบ
1.1.1 ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
1.1.2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว
1.1.3 กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอื ถือด้วยระบบ OTP
1.1.4 ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน
สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3
ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึง่ ครั้งของการยืนยันสิทธิ์
1.1.5 ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ยืนยันสิทธิ์”
และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอื ถือด้วยระบบ OTP
1.1.6 ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ”์ หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ”์ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือ
ว่า ผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สทิ ธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับ
คัดเลือก ซึง่ จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาทีก่ ำหนดไม่ได้
ผู้สมัครยืนยันตนเองเข้าระบบ
ยืนยันสิทธิ์

ไม่ยืนยันสิทธิ์

(1) ระบบจะประกาศสาขาวิชา/สถาบันทีผ่ สู้ มัครผ่านการคัดเลือกทั้งหมด
(2) ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
(3) เปลี่ยนได้อีก 2 ครัง้ ตลอดช่วงระยะเวลาทีเ่ ปิดระบบ
1.2 การยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ณ วันสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา
1.2.1 ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว
1.2.2 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์
1.2.3 ถ้าผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผสู้ มัครเข้า
สอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชา
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กำหนด และลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษา จะถือ
ว่าผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทันที และนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
1.2.4 ถ้าผู้สมัครไม่ตอ้ งการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครไม่ต้อง
ไปสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก่ ำหนด หรือ เข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ โดยลงนามใน
เอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ไม่ยืนยันสิทธิ์” จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ใน
การเข้าศึกษา
ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อสัมภาษณ์เพียง 1 สาขาวิชา
ไปรับการสัมภาษณ์ และ
แจ้ง "ยืนยันสิทธิ"์ ที่สาขาวิชา

แจ้ง "ไม่ยืนยันสิทธิ์" ที่สาขาวิชา
หรือ ไม่ไปสัมภาษณ์

สาขาวิชา/สถาบัน ส่งชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธิ์ และมี
คุณสมบัติครบถ้วน) ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ และ ผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
พร้อมเหตุผล มาที่ ทปอ.

2. การสละสิทธิ์ ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว ต้องการที่จะขอสละสิทธิ์ที่ได้
ยืนยันไปแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อขอสละสิทธิ์ได้
2.1 ระบบเปิดให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ได้ในช่วงเวลาทีก่ ำหนด
2.2 กด “สละสิทธิ”์ โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP
2.3 หากพ้นกำหนดช่วงเวลาของการสละสิทธิ์ ผู้สมัครไม่สามารถขอสละสิทธิ์ได้ ต้องรอช่วงเวลาที่
ระบบเปิดให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในช่วงถัดไป
2.4 ผู้สมัครไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลังจากทีไ่ ด้สละสิทธิเ์ รียบร้อยแล้ว
3. การคืนสิทธิ์ สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให้ สมาคม ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธิ์ในระบบได้ทันที ที่
ผู้สมัครดำเนินการผ่านระบบในช่วงเวลาที่กำหนด
3.1 ระบบออกแบบให้มีการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติภายในช่วงเวลาที่กำหนด

คู่มือระบบ TCAS62 สำหรับโรงเรียน V1 - 24 กย 61.docx

5

3.2 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว สามารถขอสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายในช่วง
เวลาที่กำหนด
3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาและรายชื่อผูส้ ละสิทธิ์ หลังจาก
วันสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ ตามลำดับ
4. การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ สามารถตรวจสอบสถานะของผูส้ มัครว่ายืนยันสิทธิ์สาขาวิชาใด กี่ครั้ง
หรือ สละสิทธิส์ าขาวิชาใด กี่ครั้ง
4.1 ผู้สมัครและสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ของผูส้ มัคร ได้แก่
4.1.1 การยืนยันสิทธิ์ – ครั้งที่
4.1.2 การยืนยันสิทธิ์ – สาขาวิชา
4.1.3 การยืนยันสิทธิ์ – รอบทีส่ มัคร
4.1.4 การสละสิทธิ์ – ครัง้ ที่
4.1.5 การสละสิทธิ์ – สาขาวิชา
4.1.6 การสละสิทธิ์ – รอบที่สมัคร
4.2 ระบบตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ของผูส้ มัครก่อนดำเนินการคัดเลือก หรือก่อนประกาศรายชื่อ
ผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละรอบ
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ระบบ TCAS มี 5 รอบ
รอบที่

กลุ่มเป้าหมาย

การกำหนด
องค์ประกอบ/เกณฑ์

ผลการสอบรายวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

สาขาวิชา/สถาบัน

ไม่มี

รอบที่ 2 โควตา

นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย
โครงการพิเศษ

สาขาวิชา/สถาบัน

สามัญ 9 วิชา GAT, PAT,
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ

สาขาวิชา/สถาบัน
ทปอ. เป็นศูนย์กลางการรับสมัคร

สามัญ 9 วิชา GAT, PAT,
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)

รอบที่ 4 Admission

ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ

สาขาวิชา/สถาบัน กำหนดร่วมกัน
แบ่งเป็น 10 กลุ่ม
ทปอ. บริหารจัดการทั้งหมด

สามัญ 9 วิชา GAT, PAT,
GPAX, ONET
กำหนดสัดส่วนแจ้งล่วงหน้า 3 ปี

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ

สาขาวิชา/สถาบัน

อาจมีหรือไม่มี
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ตัวอย่างการสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว
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ข้อกำหนดสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ส่งข้อมูลนักเรียน พร้อมคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนดในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้การดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. ประเมินสมรรถนะของนักเรียนแต่ละคน เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียนในการ
เลือกสาขาวิชาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
3. ช่วยนักเรียนวางแผนการสมัครคัดเลือก โดยเลือกรอบการสมัครที่เหมาะสมกับนักเรียน (ไม่
จำเป็นต้องสมัครทุกรอบ)
4. แนะนำการจัดทำ Portfolio ทีส่ อดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกสมัคร
5. อำนวยความสะดวกในการสมัครและใช้งานระบบ TCAS ให้กับนักเรียน โดยเปิดให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาของการสมัครคัดเลือก การประกาศผล การยืนยัน
สิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ตลอดช่วงเวลาของการคัดเลือกทัง้ 5 รอบ
Ø กรณีที่นักเรียนไม่มีอีเมล โรงเรียนควรสอนวิธีการสมัครและใช้งานอีเมลแก่นักเรียน เพื่อใช้ใน
การยืนยันตัวตนของนักเรียนกับระบบ TCAS สำหรับ
i. การสมัครใช้งานระบบ TCAS
ii. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5
iii. การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของทุกรอบ
iv. การสมัครเลือกสาขาวิชาในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4
Ø กรณีที่นักเรียนยากจน ไม่มีโทรศัพท์เคลือ่ นที่เป็นของตนเอง โรงเรียนอาจให้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่แก่นักเรียน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของนักเรียนกับระบบ TCAS สำหรับ
i. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5
ii. การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของทุกรอบ
iii. การสมัครเลือกสาขาวิชาในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4
6. โรงเรียนทีม่ คี วามร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา อาจต้องเป็นผู้แทนในการรวบรวมใบสมัครของ
นักเรียนส่งสถาบันอุดมศึกษา สำหรับการสมัครคัดเลือกในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2
7. โรงเรียนทีม่ ีนักเรียนชาวต่างชาติ ต้องประสานกับ สพฐ. เพือ่ สร้างรหัสประจำตัวนักเรียน 13 หลัก
เพื่อให้นกั เรียนใช้เป็น username สำหรับการใช้งานระบบ TCAS
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รอบที่ 1 Portfolio รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ ไม่ใช้คะแนน
ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
กิจกรรม
1.1 สมัครที่สถาบันอุดมศึกษา
1.2 สาขาวิชาที่มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น กลุ่ม กสพท. ส่งรายชื่อผู้
ไม่มีคุณสมบัตสิ มัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น นิสิต/นักศึกษา
ปัจจุบันของสาขาวิชาที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอลาออก
เป็นต้น
1.3 ดึงข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/กลุ่ม
สาระรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ (เกรดเฉลี่ย
จำนวน 5 ภาคเรียน) จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
1.4 ตรวจสอบรายชื่อในระบบที่ไม่ได้รบั อนุญาตให้สมัครได้
(นิสิต/นักศึกษาปัจจุบันของสาขาวิชาที่มีข้อตกลงร่วมกัน)
1.5 ดึงข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/กลุ่ม
สาระรายวิชาของผูส้ มัครจากระบบ TCAS
1.6 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ์ และสรุปผล
1.7 ส่งข้อมูลผูส้ มัครของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS
1.8 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เข้าระบบ TCAS
1.9 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 1
เข้าระบบ TCAS
1.10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้รับผิดชอบ
ผู้สมัคร
สถาบันอุดมศึกษา

ช่วงเวลา
1 – 15 ธค 61
1 ธค 61

ทปอ.

1 ธค 61

สถาบันอุดมศึกษา

1 – 15 ธค 61

สถาบันอุดมศึกษา

16 ธค 61

สถาบันอุดมศึกษา 17 ธค 61 – 25 มค 62
สถาบันอุดมศึกษา
26 มค 62
สถาบันอุดมศึกษา
26 มค 62
สถาบันอุดมศึกษา
26 มค 62
ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้สมัคร

1.11 ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการ
คัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
1.12 ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 เพือ่ ปรับ
สถาบันอุดมศึกษา
แผนการรับของรอบถัดไป
1.13 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 1 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1)
ผูส้ มัคร
1.14 ดึงข้อมูลผูส้ ละสิทธิ์ ช่วงที่ 1 เพื่อปรับแผนการรับของ
สถาบันอุดมศึกษา
รอบถัดไป
1.15 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

28 มค 62
30 – 31 มค 62

1 กพ 62
2 – 3 กพ 62
4 กพ 62
5 กพ 62
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รอบที่ 2 โควตา ใช้คะแนน
ระยะเวลา 4 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน 2562
กิจกรรม
2.1 สมัครที่สถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ่านโรงเรียน
2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัคร และ ตรวจสอบรายชื่อใน
ระบบที่ไม่ได้รบั อนุญาตให้สมัครได้ (นิสิต/นักศึกษาปัจจุบันของ
สาขาวิชาที่มีข้อตกลงร่วมกัน หรือ ผูส้ มัครที่ได้ยืนยันสิทธิเ์ ข้า
ศึกษาในรอบที่ 1 แล้ว)
2.3 ปรับเพิ่มจำนวนรับของรอบที่ 2 – 5
2.4 จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาที่อยู่นอกเหนือการจัดสอบ
ของ สทศ.
2.5 ส่งข้อมูลผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติตรงตามทีก่ ำหนดของแต่ละ
สาขาวิชาเข้าระบบ TCAS (ถ้าส่งข้อมูลในวันที่ 30 มีค จะ
สามารถดึงข้อมูลคะแนนสอบของ สทศ. จากระบบ TCAS ได้)
2.6 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ GAT/PAT จาก สทศ.
2.7 ดึงข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน คะแนนรายวิชา/กลุ่มสาระ
รายวิชา และคะแนนสอบ GAT/PAT ของผูส้ มัครจากระบบ
TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์
2.8 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ จาก สทศ.
2.9 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญของผู้สมัครจากระบบ
TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์
2.10 ดึงข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/กลุม่
สาระรายวิชาของผูส้ ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ
จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การคัดเลือกเข้าสถาบันอุดม
ศึกษา
2.11 ดึงข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/กลุม่
สาระรายวิชาของผูส้ มัครจากระบบ TCAS และประมวลผล
คะแนน รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์
2.12 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 เข้าระบบ TCAS
2.13 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบที่
2 เข้าระบบ TCAS
2.14 ตรวจสอบรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 กับ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้สมัคร หรือ
โรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา

ช่วงเวลา
4 กพ – 23 มีค 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

5 – 7 กพ 62
9 – 15 มีค 62

สถาบันอุดมศึกษา

30 มีค – 22 เมย 62

ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา

1 เมย 62
2 – 21 เมย 62

ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา

5 เมย 62
6 – 21 เมย 62

ทปอ.

16 เมย 62

สถาบันอุดมศึกษา

17 – 21 เมย 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

22 เมย 62
22 เมย 62

ทปอ.

23 เมย 62

4 กพ – 29 มีค 62
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กิจกรรม
รายชื่อผู้ที่ยงั คงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
2.15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
2.16 ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการ
คัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
2.17 ดึงข้อมูลผูย้ ืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
2.18 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้สมัคร

24 เมย 62
24 – 25 เมย 62

สถาบันอุดมศึกษา

26 เมย 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

27 เมย 62

หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองในการบริหารจัดการภายในได้ จะต้องเป็นโครงการนโยบายของรัฐบาล หรือโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนให้หน่วยงานหรือให้บุคคล หรือโครงการที่มีเงื่อนไขเฉพาะพิเศษ เช่น ครูคนื ถิ่น แพทย์ชนบท จุฬา
ชนบท โดยโครงการต้องส่งรายชื่อ และเอกสารยินยอมให้ส่งชื่อมาตัดสิทธิ์ในระบบลงนามโดยผู้สมัคร มายัง ทปอ.

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน
ระยะเวลา 17 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัครตามจำนวน
ผู้สมัคร
สาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ Prompt Pay
ที่ตู้ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking โดยระบุ
เลขที่ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใบแจ้งชำระเงินที่มี QR Code ระบุ
ตัวผู้สมัคร ที่ Bank Branch หรือ Counter Service โดยเลือก
ได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และระบุลำดับของแต่ละสาขาที่เลือก
สมัคร ทัง้ นี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินค่าสมัครแยก
อิสระจากกัน แต่สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่ง
ระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึง
เวลาปิดระบบ
3.2 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 2 (ผูท้ ี่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
ผู้สมัคร
และ รอบที่ 2)
3.3 ดึงข้อมูลผูส้ ละสิทธิ์ ช่วงที่ 2 จากระบบ TCAS เพื่อนำไป สถาบันอุดมศึกษา
ปรับแผนการรับของรอบนีห้ รือรอบถัดไป

ช่วงเวลา
17 – 29 เมย 62

26 – 27 เมย 62
29 เมย 62
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กิจกรรม
3.4 ปรับเพิ่มจำนวนรับของรอบที่ 3 – 5
3.5 ตรวจสอบรายชื่อผูส้ มัครรอบที่ 3 กับ รายชื่อผู้ยังคงยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 หรือ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครัง้
3.6 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
จาก สทศ. ของผูส้ มัครใหม่
3.7 ส่งข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร
3.8 Update สถานะของการสมัคร*
3.9 ดึงข้อมูลผูส้ มัครเพือ่ ดำเนินการคัดเลือก
3.10 ประมวลผลผูส้ มัครในแต่ละสาขาวิชา โดยเรียงลำดับ
รายชื่อของผูส้ มัครทุกคนตามเกณฑ์ทสี่ าขาวิชากำหนด
3.11 ส่งรายชื่อผูส้ มัครที่ได้จัดเรียงลำดับของแต่ละสาขาวิชา
เข้าระบบ TCAS
3.12 ส่งรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการทีผ่ ู้เรียน
ได้รับทุนการศึกษา 100% (ไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ
TCAS) เช่น จุฬาชนบท เป็นต้น
3.13 ส่งรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา
(คัดเลือกตัวสำรอง) เช่น แพทย์ชนบท เป็นต้น
3.14 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
3.15 ดึงข้อมูลรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
3.16 สอบสัมภาษณ์ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 ถ้าผู้มีสทิ ธิ์เข้า
สอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชือ่ ให้
เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบ
สัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้า
ศึกษา จะถือว่าผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบถัดไปได้
3.17 ส่งรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก (สาขาวิชาต้องการรับเข้า
ศึกษา และ ผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ และ ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก พร้อมระบุเหตุผล
เข้าระบบ TCAS
3.18 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

ช่วงเวลา
30 เมย – 2 พค 62
30 เมย 62

ทปอ.

30 เมย 62

ธนาคาร
ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

30 เมย 62
1 พค 62
2 พค 62
2 – 5 พค 62

สถาบันอุดมศึกษา

6 พค 62

สถาบันอุดมศึกษา

6 พค 62

สถาบันอุดมศึกษา

6 พค 62

ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้สมัคร

9 พค 62
9 พค 62
10 – 14 พค 62

สถาบันอุดมศึกษา

15 พค 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

17 พค 62
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* สถานะของการสมัคร ประกอบด้วย
Ø เรียบร้อย = ได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อย และ ไม่เป็นผูท้ มี่ ีชื่อยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาอยูใ่ นระบบ หรือ
ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง
Ø ปฏิเสธการสมัคร = ไม่มีคุณสมบัติทสี่ ามารถสมัครได้ หรือ ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครภายในระยะเวลา
ของการรับสมัคร หรือ เป็นผู้ทมี่ ีชื่อยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาอยู่ในระบบ หรือ เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิเ์ ข้า
ศึกษาครบแล้ว 2 ครัง้
Ø รอตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัคร = ได้ยืนยันสาขาวิชาทีส่ มัครแล้ว แต่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาที่สมัคร และ ลำดับทีข่ องสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดรับสมัคร
Ø อยู่ระหว่างการสมัคร = ยังไม่ได้ยืนยันสาขาวิชาที่สมัครให้เรียบร้อย

รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน
ระยะเวลา 9 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2562
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัคร (เลือกได้
ผู้สมัคร
สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุลำดับของแต่ละสาขาวิชาที่เลือก
สมัคร)
4.2 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 (ผูท้ ี่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
ผู้สมัคร
รอบที่ 2 และ รอบที่ 3)
4.3 ดึงข้อมูลผูส้ ละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 จากระบบ TCAS เพื่อนำไป สถาบันอุดมศึกษา
ปรับแผนการรับของรอบถัดไป
4.4 ปรับเพิ่มจำนวนรับของรอบที่ 4 – 5
สถาบันอุดมศึกษา
4.5 ตรวจสอบรายชื่อผูส้ มัครรอบที่ 4 กับ รายชื่อผู้ยังคงยืนยัน
ทปอ.
สิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 หรือ ผูท้ ี่ได้
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง
4.6 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
ทปอ.
จาก สทศ. ของผูส้ มัครใหม่
4.7 ส่งข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร
ธนาคาร
4.8 Update สถานะของการสมัคร
ทปอ.
4.9 ประมวลผลการจัดลำดับของแต่ละสาขาวิชา
ทปอ.
4.10 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทปอ.
4.11 ดึงข้อมูลรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
สถาบันอุดมศึกษา
4.12 สอบสัมภาษณ์ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4 ถ้าผู้มีสทิ ธิ์เข้า
ผู้สมัคร
สอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชือ่ ให้

ช่วงเวลา
9 – 19 พค 62

17 – 18 พค 62
19 พค 62
20 – 22 พค 62
20 พค 62

20 พค 62
20 พค 62
21 พค 62
22 – 28 พค 62
29 พค 62
29 พค 62
31 พค – 4 มิย 62
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ผู้รับผิดชอบ
เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบ
สัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้า
ศึกษา จะถือว่าผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบถัดไปได้
4.13 ส่งรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก (สาขาวิชาต้องการรับเข้า
สถาบันอุดมศึกษา
ศึกษา และ ผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ และ ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก พร้อมระบุเหตุผล
เข้าระบบ TCAS
4.14 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4
ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

ช่วงเวลา

6 มิย 62

7 มิย 62

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ระยะเวลา 30 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2562
กิจกรรม
5.1 สมัครที่สถาบันอุดมศึกษา
5.2 สละสิทธิ์ ช่วงที่ 4 (ผูท้ ี่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ รอบที่ 4)
5.3 ดึงข้อมูลผูส้ ละสิทธิ์ ช่วงที่ 4 จากระบบ TCAS เพื่อนำไป
ปรับแผนการรับของรอบนี้
5.4 ปรับเพิ่มจำนวนรับของรอบที่ 5
5.5 ประมวลผลคัดเลือก รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์ และ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยงั คงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบ
ที่ 2 รอบที่ 3 และ รอบที่ 4 หรือ ผูท้ ี่ได้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
ครบแล้ว 2 ครัง้
5.6 ส่งข้อมูลผูส้ มัครของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS
5.7 ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 5 เข้าระบบ TCAS
5.8 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3
เข้าระบบ TCAS
5.9 ตรวจสอบรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบที่ 5 กับรายชื่อ
ผู้ยังคงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 หรือ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครัง้

ผู้รับผิดชอบ
ผู้สมัคร
ผู้สมัคร

ช่วงเวลา
30 พค – 10 มิย 62
7 – 8 มิย 62

สถาบันอุดมศึกษา

10 มิย 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

11 – 14 มิย 62
11 – 14 มิย 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

15 มิย 62
15 มิย 62
15 มิย 62

ทปอ.

16 มิย 62
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กิจกรรม
5.10 ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการ
คัดเลือก
5.11 ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5
5.12 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5

ผู้รับผิดชอบ
ผู้สมัคร

ช่วงเวลา
17 – 18 มิย 62

สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

19 มิย 62
20 มิย 62
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-ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)

____________________________
ด้ ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายที ่ จ ะปรั บ ปรุ ง ระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึ กษา เพื่อให้สอดคล้ องกั บ นโยบายปฏิรู ปการศึ กษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑)
นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (๒) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง ๑ สิทธิ์ ในการตอบรับ ในสาขาวิ ชาที่เ ลื อก
เพื่อความเสมอภาค และ (๓) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ.) เครือข่ายที่ประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ. มทร.) และเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ทปอ. มรภ.) ทุกแห่งจะเข้าร่วมดำเนินการตามนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ฉบับที่ ๒
และระบบบริ ห ารจั ดการสิ ทธิ ์ เพื ่ อบริ ห าร ๑ สิ ท ธิ ์ ข องนั กเรี ย น และเพื ่ อให้ ระบบการสอบคั ดเลือกบุ ค คลเข้ าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ มีความชัดเจนป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ –
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ฉบับลงวันที่
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้ อ ๒ ประกาศนี ้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คับ ถัด จากวั นประกาศเป็ นต้นไป และให้ การรั บ สมั ค รบุค คล เข้ าศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามประกาศนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มี ๕ รอบ ดังนี้
(๑) รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาหรือตามที่ที่ประชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนด
(๒) รอบที่ ๒ การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่
หรื อภาคโควตาโรงเรี ยนในเครือข่ าย และนั กเรีย นทั ่วไปในโครงการความสามารถพิเ ศษต่าง ๆ โครงการของสำนั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ ่ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประกาศเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก ให้ น ั ก เรี ย นยื ่ น สมั ค รโดยตรงกั บ
สถาบันอุดมศึกษาหรือตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนด
(๓) รอบที ่ ๓ การรั บ ตรงร่ วมกั น สำหรั บ นั กเรี ย นในโครงการกลุ ่ ม สถาบั นแพทยศาสตร์
แห่ ง ประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื ่ น ๆ และนั ก เรี ย นทั ่ ว ไป ให้ ท ี ่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย
เป็ น หน่ ว ยกลางรั บ สมั ค รและการคั ด เลื อ กโดยนั ก เรี ย นสามารถเลื อ กได้ ๖ สาขาวิ ช าแบบเรี ย งลำดั บ และแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับที่เป็นอิสระของตนเอง
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(๔) รอบที่ ๔ การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครและการคัดเลือก ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่ประกาศไว้ล่วงหน้ า ทั้งนี้นักเรียน
สามารถเลือกสมัครได้ ๔ สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ
(๕) รอบที ่ ๕ การรั บ ตรงอิ ส ระ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั บ สมั ค รโดยตรงด้ ว ยวิ ธ ี ก ารของ
สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้หลักสูตรนานาชาติ ให้ดำเนินการรับสมัคร และบริหารจัดการในกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็ นอิ สระ
แต่ต้องจัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
จัดทำเป็นประกาศ เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมในรอบ ๓ และรอบ ๔ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กลางของข้อกำหนดและปฏิทินการคัดเลือกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ข้อ ๔ ขอความร่วมมือให้สถานศึกษา กำหนดสอบปลายภาคสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
– ๖ กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับ การสอบ
และการรายงานผลระดับประเทศอื่น ๆ
ข้ อ ๕ กำหนดการสอบวิ ช าการอื ่ น ๆ เพื ่ อใช้ ใ นการคั ด เลื อ กเข้ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ทั ้ ง ในส่ ว นที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบเอง หรือหน่วยงานจัดการสอบระดับประเทศ ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประสานงาน
เพื่อขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย
ข้อ ๖ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกจาก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งให้กับที่ประชุ ม อธิ การบดีแห่ง
ประเทศไทย ในรูปแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ (electronic files) ให้ครบถ้วนและทันเวลา โดยการจัดส่งคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาค
เรียนภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน และส่งคะแนนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียน ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ของแต่ละปี
ข้อ ๗ นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ ๑ สิทธิ์ นักเรียนสามารถเลือกสมัครรอบใดก็ ได้ตามหลั กเกณฑ์ที่
กำหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป
จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่
ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ ในระบบ
กลาง
ข้อ ๘ สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เครือข่ายที่ประชุมคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกแห่งจะไม่สามารถรับ
นักเรียนที่มีการใช้สิทธิ์แล้ว ๒ ครั้งในการรับทั้ง ๕ รอบ หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีการรับไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถือว่าการ
รับในครัง้ นั้นเป็นโมฆะ
ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เรียกเก็บเงินมัดจำ ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกจากค่าสมัคร
คัดเลือกในแต่ละรอบ ก่อนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ
ข้อ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ไม่เข้าร่วมใน
ระบบ TCAS จะต้องส่งข้อมูลรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ ตามปฏิทินการคัดเลือกแต่ล ะรอบของที่ ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ของผู้สมัครก่อนที่จะมีการคัดเลือกในรอบถัดไป
ข้อ ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่รบั นักศึกษาเข้าศึกษาแล้ว จะต้องส่ง
รายชื ่ อพร้ อ มจำนวนของนั ก ศึ ก ษาเข้ าสู ่ ร ะบบกลางของประเทศทั ้ ง หมด เพื ่ อเป็ นฐานข้ อมู ล กลางในการเข้ า ศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศ
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ข้อ ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือให้สถานศึกษา ที่เป็นสนามสอบไม่จัดกิจกรรมอื่นตรงกับ วั น
สอบ และให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเป็นกรรมการคุมสอบหรือกรรมการประจำสนามสอบอื่น ๆ และอนุญาตให้
บุคลากรของสถานศึกษาที่ ไม่ ได้จัดเป็ นสนามสอบ สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบต่าง ๆ ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้
ข้อ ๑๓ ให้สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ
ออกประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
ข้อ ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีที่มีปัญหาตาม
ประกาศฉบับนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน ๒๕๖๑

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

