
โดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS 62 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
TCAS’62



§ เป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มีสมาชิก จำนวน 34 แห่ง

§ ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล



ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังต่อไปนี้
๕.๑   เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการอุดมศึกษา

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

๕.๒  ชี้นำสังคมทางด้านการอุดมศึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
๕.๓   ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
๕.๔   เป็นศูนย์กลางในการจัดการรับเข้านักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ให้ดำเนินการ
๕.๕   ………………………………………………………………………………





กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
TCAS61 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์    
ประธาน

กรรมการพัฒนาระบบ TCAS62 
รศ.ดร.ชูศักดิ ์ลิ่มสกุล                      
ประธาน

กรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ TCAS62 
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
ประธาน

TCAS62

TCAS61

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
ประธาน ทปอ. 



หลักสำคัญในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ในการพัฒนา TCAS’62

1. ทปอ.จะยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. หาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ให้มากท่ีสุด 

3. ให้มีการทำประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นักเรียน ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม 





วัตถุประสงค์ TCAS62 ยังคงเดิม

นักเรียนอยู่ในห้องเรียน

จนจบภาคการศึกษา

นักเรียน  1 คน มี 1 สิทธิ์

นักเรียนไม่วิ่งรอกสอบวัต
ถุป
ระส
งค์ 

TC
AS

62
 



สรุปการปรับเปลี่ยน TCAS’62 หลังประชาพิจารณ์





ยังคงมี 5 รอบ การรับในแต่ละรอบ
รอบท่ี กลุ่มเป้าหมาย การกำหนด

องค์ประกอบ/เกณฑ์
ผลการสอบรายวิชา

รอบท่ี 1 Portfolio นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ไม่มี

รอบท่ี 2 โควตา นักเรียนจากโควตาพ้ืนท่ี 
เครือข่าย โครงการพิเศษ

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย สามัญ 9 วิชา GAT, PAT,                     
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ผู้สมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
ทปอ. เป็นศูนย์กลางการรับสมัคร

สามัญ 9 วิชา GAT, PAT,                 
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)

รอบท่ี 4 Admission ผู้สมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย กำหนด
ร่วมกันแบ่งเป็น 10 กลุ่ม
ทปอ. บริหารจัดการท้ังหมด

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

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ผู้สมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย อาจมีหรือไม่มี



การแต่งตั้งกรรมการ TCAS’62

1. คณะกรรมการอำนวยการ – ประธาน ทปอ. เป็นประธาน
2. คณะกรรมการดำเนินงาน – รศ.ดร.ชูศักด์ิ ล่ิมสกุล เป็นประธาน
3. คณะทำงานระบบสารสนเทศ – รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นประธาน
4. คณะทำงานระบบบริหารจัดการ – ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง เป็นประธาน

TCAS’62 Official Group line คือ TCAS Management



TCAS’62 ยังคงมี 5 รอบ



การพัฒนางาน TCAS’62
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ TCAS’62 – ประกอบด้วย

§ โปรแกรมการสมัครในรอบ 3 และ รอบ 4
§ โปรแกรมการบริหารจัดการสิทธ์ิ

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตร – คุณสมบัติ องค์ประกอบ และเกณฑ์                   
การรับท้ัง 5 รอบ 

3. การพัฒนา Web application เป็นช่องทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์                   
อย่างเป็นทางการ

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบการทำงาน – ประกาศ คู่มือ แนวปฏิบัติ 
ประสานงานหน่วยงานภายนอก สพฐ สทศ 



รอบที่ 1 Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ

• นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
• นักเรียนโควตาท่ีไม่ต้องสอบ
ข้อเขียน

เป้าหมาย

• ย่ืนสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา
• สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยไม่
มีการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ

• สามารถ Pre-Screening ก่อนเรียกสัมภาษณ์ได้
• ส่งช่ือเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิ

วิธีการ
ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562



รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio - ไม่ใช้ผลการสอบ
§ รับสมัคร 1 – 15 ธันวาคม 2561
§ Portfolio คือเอกสารท่ีแสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีได้รับ ท่ีมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเราจะสมัคร

§ เอกสารท่ีจัดส่งไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
§ ถ้าจะใช้คะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 หรือ 5 ภาคเรียน
§ รายละเอียดอ่ืน ๆ นำมาเพ่ิมเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้
§ การย่ืน Portfolio แบบเดียวกัน ไปสมัครในหลายหลักสูตร โดยไม่ดูความสอดคล้อง
ของตัวตนกับคุณสมบัติท่ีสาขาวิชาต้องการ เป็นส่ิงท่ีทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์



รอบที่ 2 โควตา มีการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ

• นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค
• นักเรียนในโรงเรียนในเครือข่าย
• นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ
• นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศ

เป้าหมาย

• ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา
• สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การ
คัดเลือก (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนน
สอบร่วมด้วย)

• ส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์

วิธีการ
ระยะเวลา 4 กุมภาพันธ ์ถึง 25 เมษายน 2562



รอบที่ 2 โควตา
§ รอบ 2 น้ีมีระยะเวลาประมาณ 2 เดือนคร่ึง 
§ รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2562
§ ช่วงเวลา 9-15 มีนาคม 2562 ทปอ. กำหนดให้จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาท่ี
อยู่นอกเหนือการจัดสอบของ สทศ.  ซ่ึงผลสอบน้ีสามารถนำไปใช้ในการสมัครรอบ 
ท่ี 2, 3 และ 5 ได้ 

§ สาขาวิชาสามารถดึงคะแนนจาก สทศ มาใช้ในการคัดเลือกได้ เช่น คะแนนสามัญ 
9 วิชา คะแนน GAT/PAT และใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียนจาก จากศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา



กระบวนการรับรอบ 1 และ รอบ 21. สถาบันอุดมศึกษากำหนด
คุณสมบัติ เกณฑ์

2. สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
และส่งช่ือผู้สมัครให้ ทปอ. 

3. มหาวิทยาลัยคัดเลือกตาม
เกณฑ์ อาจมีการเรียกสัมภาษณ์

4. มหาวิทยาลัยส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามจำนวนท่ีประกาศรับมาให้ ทปอ.

5. ผู้สมัครเข้ามาบริหารจัดการสิทธ์ิในระบบ

ยืนยันสิทธ์ิ 1 สาขาวิชา
ผู้สมัครอาจติดมากกว่า 

1 สาขาวิชา

ไม่ยืนยันสิทธ์ิ 



รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

• นักเรียนท่ัวไป
• นักเรียนในโครงการ 

กสพท. 
• นักเรียนโครงการอ่ืนๆ

เป้าหมาย

• สถาบันอุดมศึกษาประกาศรับแยก แต่ยื่นสมัครกับ ทปอ.
• นักเรียนเลือกได้ 6 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ
• สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (ซึ่งอาจจะมีการ
ใช้คะแนนสอบร่วมด้วย)

• การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto-Clearing

วิธีการ

ระยะเวลา 17 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2562



รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
§ รอบ 3 น้ีมีระยะเวลาส้ันเพียง 1 เดือน 
§ รับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562
§ สมัครผ่านระบบ TCAS เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาท่ี
เลือกสมัคร ท้ังน้ี การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพ่ิม
เพ่ือเลือกสาขาเพ่ิมได้ ซ่ึงระบบอนุญาตให้เปล่ียนแปลงข้อมูลสาขาวิชาท่ีเลือกได้จนถึง
เวลาปิดระบบ

§ ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาท่ีเลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ Prompt 
Pay ท่ีตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking และ Counter Service
ภายในเวลา 24.00 น. ของวันท่ี 29 เมษายน 2562



กระบวนการรับรอบ 31. สถาบันอุดมศึกษากำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์

2. สมัครในระบบ TCAS                                
เลือกได้ 6 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ 
ชำระเงินเพ่ิมเติมได้จนปิดระบบ 

4. ส่งรายช่ือผู้สมัครท่ีได้จัดเรียงลำดับ
ของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS

5. ประมวลผลการจัดลำดับผู้มีสิทธ์ิเข้า
สอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา3. ดึงข้อมูลคะแนนสอบ ONET, GAT/PAT,   

9 วิชาสามัญ จาก สทศ ของผู้สมัครใหม่
คะแนน GPAX จากศูนย์ข้อมูล สพฐ



กระบวนการรับรอบ 36. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์

7. ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ท่ีมหาวิทยาลัย 
แล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าจะ “ยืนยันสิทธ์ิ” 
หรือ “ไม่ยืนยันสิทธ์ิ”

8. มหาวิทยาลัยส่งรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์                   

เข้าระบบ TCAS

9. ทปอ ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ
เข้าเรียนในรอบท่ี 3 มหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารให้ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิ

หรือไม่ยืนยันสิทธ์ิ ณ วันสอบสัมภาษณ์ ผู้ไม่ไปรับ
การสัมภาษณ์จะถือว่าไม่ยืนยันสิทธ์ิ



ตัวอย่างการเลือกสมัครในรอบท่ี 3 ท่ีมี กสพท. ร่วมด้วย 
1. แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

§ การเลือกรอบ 3 มีการเรียงลำดับ 
§ สาขาวิชาที่อยู่ใน กสพท. ทั้งหมด
จะเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกับสาขา 
วิชานอก กพสท. เลือกได้ 1-6 
สาขาวิชา

§ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องไป
รับการสัมภาษณ์ และกระบวนการ
ที่จำเป็นตามวันเวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด



รอบที่ 4 Admission

• นักเรียนทั่วไป 

เป้าหมาย
• ย่ืนสมัครกับ ทปอ.
• นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ
• สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์การรับ ตาม
ข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admission

• การบริหารจัดการสิทธ์ิแบบ Auto-Clearing

วิธีการ

ระยะเวลา 9 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2562



TCAS รอบ 4 Admission
ข้อตกลงเดิมของ Admission
1. การใช้สัดส่วน GPAX ONET ยังคงมีจนครบ 3 ปี ถึงปี 2564

คะแนน GAT/PAT มีอายุ 2 ปี
2. สาขา ทันตแพทย์ ขอปรับน้ำหนัก (ต้ังแต่ 2561)

GAT 20% -> 20%
PAT2 30% -> PAT1 10% + PAT2 20%

3. ต้ังแต่ปี 2561 มีกลุ่ม 10 กลุ่มแพทย์ศาสตร์ วิชาเฉพาะแพทย์ 30%
9 วิชาสามัญ 70% โดยแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30%
ONET 5 วิชาไม่น้อยกว่า 60%



10 กลุ่มของรอบ 4 Admission
§ กลุ่มท่ี 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์กีฬา

§ กลุ่มท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

§ กลุ่มท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร์
§ กลุ่มท่ี 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
§ กลุ่มท่ี 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตร



10 กลุ่มของรอบ 4 Admission

§ กลุ่มท่ี 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม และ
เศรษฐศาสตร์

§ กลุ่มท่ี 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา
§ กลุ่มท่ี 8 ศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางค
ศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

§ กลุ่มท่ี 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

§ กลุ่มท่ี 10 กลุ่มแพทย์ศาสตร์ 



กระบวนการรับรอบ 41. สถาบันอุดมศึกษากำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์
ร่วมกันใน 10 กลุ่มวิชา

2. สมัครในระบบ TCAS                               
เลือกได้ 4 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ 
ชำระเงินเพ่ิมเติมได้จนปิดระบบ 

4. ประมวลผลการจัดลำดับของแต่ละ
สาขาวิชา

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์

3. ดึงข้อมูลคะแนนสอบ ONET, GAT/PAT,   
9 วิชาสามัญ จาก สทศ ของผู้สมัครใหม่
คะแนน GPAX จากศูนย์ข้อมูลฯ สพฐ



กระบวนการรับรอบ 4
6. ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ท่ีมหาวิทยาลัย 
แล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าจะ “ยืนยันสิทธ์ิ” 
หรือ “ไม่ยืนยันสิทธ์ิ”

7. มหาวิทยาลัยส่งรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์                   

เข้าระบบ TCAS

8. ทปอ ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ
เข้าเรียนในรอบท่ี 4มหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารให้ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิ

หรือไม่ยืนยันสิทธ์ิ ณ วันสอบสัมภาษณ์ ผู้ไม่ไปรับ
การสัมภาษณ์จะถือว่าไม่ยืนยันสิทธ์ิ



รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

• นักเรียนทั่วไป 

เป้าหมาย

• ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา
• สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (อาจจะมีการใช้คะแนน
สอบร่วมด้วย)

• จัดสอบเพิ่มเติมได้กรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนนของวิชาที่ต้องการ
• สถาบันอุดมศึกษาส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์

วิธีการ

30 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2562



กระบวนการรับรอบ 5

1. สถาบันอุดมศึกษากำหนด
คุณสมบัติ องค์ประกอบ เกณฑ์

2. สมัครโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยและส่งช่ือ

ผู้สมัครให้ ทปอ. 

3. มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายช่ือผู้ท่ียืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษาในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 และ รอบ
ท่ี 4 หรือ ผู้ท่ีได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าเรียนครบแล้ว  2 
คร้ัง และส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.

4. ผู้สมัครเข้ามาบริหารจัดการสิทธ์ิในระบบ

ยืนยันสิทธ์ิ 1สาขาวิชา
(อาจติดมากกว่า 1 )

ไม่ยืนยันสิทธ์ิ



หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ                          
มีกลุ่มเป้าหมายท้ังท่ีเป็นนักเรียนไทยและต่างประเทศ รวมท้ังหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือใน
การจัดการศึกษากับหลักสูตรในต่างประเทศ หลักสูตรเหล่าน้ีอาจมีการจัดการศึกษาแบบ              
2 ภาคการศึกษา หรือ 3 ภาคการศึกษา ก็ได้
กระบวนการคัดเลือก
§ รอบ 1 รอบ 2 และ รอบ 5 ไม่กำหนดช่วงเวลาการสมัคร การคัดเลือก 
จัดการได้อย่างอิสระ เมื่อคัดเลือกแล้วให้ส่งชื่อมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามรอบ 
เพื่อไม่ให้มีการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน 

§ กรณีที่ต้องการเข้าร่วมรอบ 3 ให้มาเป็นตัวเลือก 1 ใน 6 อันดับเหมือน
หลักสูตรทั่วไป และรอบ 4 ให้กำหนดเป็นกลุ่มใหม่เพิ่มเติมจาก 10 กลุ่ม





สถานะของการสมัคร ประกอบด้วย
Ø เรียบร้อย = ได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อย และ ไม่เป็นผู้ท่ีมีช่ือยืนยันสิทธ์ิเข้า
ศึกษาอยู่ในระบบ หรือ ไม่เป็นผู้ท่ีได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาครบแล้ว 2 คร้ัง

Ø ปฏิเสธการสมัคร = ไม่มีคุณสมบัติท่ีสามารถสมัครได้ หรือ ไม่ได้ชำระเงินค่า
สมัครภายในระยะเวลาของการรับสมัคร หรือ เป็นผู้ท่ีมีช่ือยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
อยู่ในระบบ หรือ เป็นผู้ท่ีได้ยืนยันเข้าศึกษาครบแล้ว 2 คร้ัง

Ø รอตรวจสอบ = ได้ยืนยันสาขาวิชาท่ีสมัครแล้ว แต่สามารถแก้ไข เปล่ียนแปลง 
สาขาวิชาท่ีสมัคร และลำดับท่ีของสาขาวิชาท่ีเลือกได้จนถึงเวลาปิดรับสมัคร

Ø อยู่ระหว่างการสมัคร = ยังไม่ได้ยืนยันสาขาวิชาท่ีสมัครให้เรียบร้อย



การสละสิทธิ*เพื.อสมัครในรอบต่อไป ทาํได้เพยีงครัAงเดยีว 
เป็นอย่างไร ???????? 



คำท่ีเกี่ยวข้อง
1. ยืนยันสิทธิ์ กระบวนการที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ว่ามีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชา/

สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อในระบบว่าตนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ 
ได้ออกแบบให้เลือกว่าจะ “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ”์

2. การสละสิทธิ์ กระบวนการที่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าไปในระบบ เพื่อแจ้งขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว 
ซึ่งจะกระทำได้เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป

3. การคืนสิทธิ์ เมื่อมีการสละสิทธิ์ในระบบ ผู้สมัครจะได้รับการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัต ิเพื่อใช้สิทธิ์
สมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ 

4. การตรวจสอบ
สถานะการใช้สิทธิ์ 

สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา/ผู้สมัครเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของ
ผู้สมัครว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด/แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์ และ
ผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะสมัครคัดเลือกรอบนั้น ๆ ได้หรือไม่



ทางเลือกการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS สำหรับรอบที่ 1, 2 และ 5

• ระหว่างช่วงเวลาการยืนยันสิทธิ ์ผู้สมัครสามารถเลือก หรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 
3 ครั้งเท่านั้น 

• สามารถสละสิทธิ์ได้ตลอดช่วงเวลาการยืนยันสิทธิ์ของระบบ TCAS 38

ผู้สมัครดำเนินการ การใช้สิทธิ์ การสมัครต่อ

เข้าระบบ TCAS เลือก “ยืนยันสิทธิ์” 1 สาขาวิชาจาก
สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

ใช้แล้ว ไม่ได้

เข้าระบบ TCAS เลือก “ไม่ยืนยันสิทธิ์” ยังไม่ใช้ ได้

เข้าระบบ TCAS แต่ไม่เลือกทำอะไรเลย ยังไม่ใช้ ได้

ไม่เข้าระบบเลย ยังไม่ใช้ ได้



ขั้นตอนการบริหาร 1 คนมี 1 สิทธ์ิ
39

ข้ันตอน แนวทางการบริหารของTCAS ผลท่ีเกิดข้ึนหากพบการใช้สิทธ์ิแล้ว

1. กรอกหน้ารับสมัคร ตรวจสอบทันที ไม่ให้สมัคร

2. เม่ือรับสมัครไว้แล้ว ส่งรายช่ือไปตรวจสอบแบบ Batch คัดช่ือออกจากการพิจารณา

3. เม่ือพิจารณารับแล้ว
และส่งช่ือให้ TCAS

TCAS ตรวจสอบรายช่ือผู้ใช้สิทธ์ิแล้ว คัดช่ือออกก่อนส่งให้ระบบ TCAS

4. ประกาศผลแล้ว และ
พบภายหลังว่าใช้สิทธ์ิ

แล้ว

ใช้อำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
นโยบายการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดม ศึกษาระบบใหม่

ประกาศ ณ วันท่ี …………………………………..

ผลของการใช้สิทธ์ิท่ีได้เป็นโมฆะ

(ยังคงได้สาขาวิชาตามท่ีบันทึกว่าใช้สิทธ์ิแล้ว)



สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 1

สาขาวิชา A 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์ ไม่ยืนยันสิทธิ์

ได้เรียนใน
สาขาวิชา A สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 2
สาขาวิชา B 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์
ไม่ยืนยันสิทธิ์
(ยังไปต่อได้)

ได้เรียนใน
สาขาวิชา A

ได้เรียนในสาขาวิชา B
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว)

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 3
สาขาวิชา C 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์

ได้เรียนในสาขาวิชา C
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว)

1

2

3

ตัวอย่างแบบท่ี 1



สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 1
สาขาวิชา A 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์ ไม่ยืนยันสิทธิ์

ได้เรียนใน
สาขาวิชา A สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 2
สาขาวิชา B 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์
ไม่ยืนยันสิทธิ์
(ยังไปต่อได้)

ได้เรียนใน
สาขาวิชา A

ได้เรียนในสาขาวิชา B
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว)

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 3
สาขาวิชา C 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์

ได้เรียนในสาขาวิชา C
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว)

1

2

3

ไม่ยืนยันสิทธิ์
(ยังไปต่อได้)

ตัวอย่างแบบท่ี 2



สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 2
สาขาวิชา B 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์ ไม่ยืนยันสิทธิ์

ได้เรียนใน
สาขาวิชา A สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 4
สาขาวิชา E 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์
ไม่ยืนยันสิทธิ์
(ยังไปต่อได้)

ได้เรียนใน
สาขาวิชา B

ได้เรียนในสาขาวิชา E
(สละสิทธิ์อีกไม่ได้แล้ว)

สมัครและเข้ารับการ
คัดเลือก รอบที่ 5
สาขาวิชา F 

ได้รับการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์

ได้เรียนใน
สาขาวิชา F

1

2

3

ตัวอย่างแบบท่ี 3



ข้อกำหนดสำหรับโรงเรียน
1. ส่งข้อมูลนักเรียน พร้อมคะแนนต่าง ๆ เข้าระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา

2. ประเมินสมรรถนะของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้ประกาอบการตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชา

3. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร ์ตลอดช่วงเวลาคัดเลือก 5 รอบ
4. รวบรวมใบสมัครของนักเรียนส่งสถาบัน ในรอบที่ 1 และ 2



ข้อกำหนดที่ต้องระมัดระวังสำหรับผู้สมัคร

1. การเลือกแบบเรียงลำดับในรอบที่ 3 และ 4 และจ่ายเงินตามจำนวนอันดับ
ที่เลือกสมัคร สามารถเพิ่มได้จนครบเต็มจำนวน และไปชำระเงินเพิ่มเติม

2. การยืนยันสิทธิ์แต่ละรอบ เปลี่ยนได้ แต่ไมเ่กิน 3 ครั้ง
3. การสละสิทธิ์ต้องทำภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบ ขอยกเลิกการสละ
สิทธิ์ไม่ได้

4. การใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน จะทำให้การคัดเลือกครั้งใหม่เป็นโมฆะ ผู้สมัครที่ยืนยัน
สิทธิ์แล้ว แอบไปสมัครคัดเลือกอีก โดยไม่สละสิทธิ์ก่อน



ข้อกำหนดที่ต้องระมัดระวังสำหรับมหาวิทยาลัย
1. ต้องไม่เก็บเงินค่าเล่าเรียน ค่ามัดจำ หรือค่าอื่นใด ยกเว้นค่าสมัคร
คัดเลือก ก่อนการยืนยันสิทธิ์

2. การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ของผู้สมัคร เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์
ซ้ำซ้อน



การบริหารจัดการสิทธ์ิมีผลปีต่อปี ใช้ในปีการศึกษาท่ีมี
การคัดเลือกในระบบ TCAS เท่านั้น ไม่ผูกพันต่อการใช้
สิทธ์ิในปีการศึกษาต่อไป หรือในรอบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาต่อไป



สรุปกระบวนการทำงาน
ท้ัง 5 รอบ

รอบ 1

รอบ 2

รอบ 5

องค์ประกอบ เกณฑ์ และกระบวนการ
บริหารจัดการขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษา

รอบ 3

รอบ 4

§ องค์ประกอบและเกณฑ์ขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษา
§ กระบวนการบริหารจัดการขึ้นกับ
สถาบันอุดมศึกษา และ ทปอ.

§ องค์ประกอบ และเกณฑ์กำหนดร่วมกัน 10 กลุ่ม
§ กระบวนการบริหารจัดการขึ้นกับ ทปอ.



กำหนดวันสอบ สทศ. 
ปีการศึกษา 2562



ร่างปฏิทินการดำเนินงาน TCAS62





การประชุมร่วมกับรัฐมนตรี วันท่ี 2 สิงหาคม 2561



การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ TCAS ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
1. การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือการคัดเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (University Admission Information Center 
: UAIC) เป็นหน่วยจัดส่งข้อมูลประกอบด้วย ใบ ปพ 1 GPAX เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดภาระการ upload เอกสารของนักเรียน

2. ขอความร่วมมือโรงเรียน 30,000 แห่ง ให้บริการคอมพิวเตอร์ในการสมัคร TCAS 
3. การขอความร่วมมือ สทศ. ในการจัดส่งผลการสอบให้เร็วข้ึน และมีช่วงระยะเวลา

ในการสมัครน้อยลง



1. มีวิธีการสละสิทธ์ินอกเหนือจากการทำในระบบหรือไม่
2. ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะหมายความว่าสละสิทธ์ิไหม
3. สละสิทธ์ิแล้วต้องสมัครรอบถัดไปทันทีหรือเว้นวรรคได้ไหม
4. สละสิทธ์ิรอบท่ี 1 แล้วไปสมัครรอบท่ี 3 ผ่านกระบวนการจนถึงประกาศช่ือไป

สัมภาษณ์ แต่เปล่ียนใจ จะไปสมัครรอบ 4 ได้ไหม
5. สละสิทธ์ิคร้ังท่ี 1 แล้วสมัครใหม่ได้ในรอบท่ี 3 แล้วเปล่ียนใจจะไปเรียน

ต่างประเทศ  เราควรแจ้งสละสิทธ์ิไหม



6.  เราจะม่ันใจได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกคนเข้าไปแอบอ้างสละสิทธ์ิในระบบ
7.  รอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 ท่ีเรียกว่า Auto-clearing น้ัน เม่ือเราไปสอบสัมภาษณ์
ตามกำหนด เราจะไม่ตกสัมภาษณ์ใช่ไหม

8.  เม่ือถึงรอบ 5 แล้ว จบกระบวนการแล้ว เราไม่อยากเรียนอะไรเลยในปีน้ี เราต้อง
มาสละสิทธ์ิไหม สิทธ์ิจะค้างถึงปีการศึกษาหน้าไหม

9.  การสละสิทธ์ินอกเวลาท่ีกำหนด ทำได้ไหม
10. การสมัครแบบใดเป็นโมฆะบ้าง




