ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ที่ 4/2561
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)
เรื่อง กาหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
-----------------------------------------------------ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ประชุมพิจารณาและมี
มติเห็นชอบขั้นตอนการดาเนินงานและกาหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศขั้นตอนการดาเนินงานและกาหนดการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
รอบที่ 1 Portfolio ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
เป็นรอบรับตรงใช้ความสามารถพิเศษ ไม่ใช้คะแนน เป้าหมายเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา
ที่ไม่ต้องสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา และผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาบริหารจัดการ
สิทธิ์ในระบบ TCAS
รอบที่ 2 โควตา ระยะเวลา 4 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2562
เป็นรอบที่มีการใช้คะแนน เช่น คะแนน O-Net คะแนน GAT/PAT คะแนน 9 วิชาสามัญ คะแนนรายวิชาเฉพาะ
และอาจใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียน จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
เป้าหมายเป็น นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภูมิภาค นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย นักเรียนโครงการความสามารถ
พิเศษ นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศ นักเรียนยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา และผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามา
บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ระยะเวลา 17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2562
เป็นรอบที่มีการใช้คะแนนตามองค์ประกอบและเกณฑ์ที่กาหนดมาจากสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนทั่วไป นักเรียนโครงการ กสพท และนักเรียนโครงการอื่น ๆ สมัครผ่านระบบ TCAS เลือกได้สูงสุด 6
สาขาวิชา แบบเรียงลาดับ ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชาระเงินแยกอิสระ สามารถชาระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขา
เพิ่มได้ สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกผู้สมัครและส่งชื่อเข้าระบบ TCAS เพื่อการบริหารจัดการสิทธิ์ การบริหารจัดการ
สิทธิ์เป็นแบบ Auto – Clearing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว
รอบที่ 4 Admission ระยะเวลา 9 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562
เป็นรอบที่มีการใช้คะแนนตามองค์ประกอบและเกณฑ์ที่กาหนดมาจากกลุ่มสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ที่กาหนดไว้ 10
กลุ่ ม กลุ่ ม เป้ า หมายเป็นนักเรียนทั่ วไป ยื่ น สมั ครผ่านระบบ TCAS นั กเรีย นเลื อกได้ สูงสุ ด 4 สาขาวิ ชา แบบ
เรียงลาดับ การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto – Clearing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพียง
สาขาวิชาเดียว
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รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ระยะเวลา วันที่ 30 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2562
เป้าหมายเป็นนักเรียนทั่ วไป ผู้สมัครยื่นสมัครกับสถาบันอุ ดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษากาหนดเกณฑ์การรับ
(อาจจะมี ก ารใช้ ค ะแนนสอบร่ ว มด้ ว ย) จั ด สอบเพิ่ ม เติ ม ได้ ก รณี ที่ นั ก เรี ย นไม่ มี ค ะแนนของวิ ช าที่ ต้ อ งการ
สถาบันอุดมศึกษาส่งชื่อเข้าระบบ TCAS เพื่อการบริหารจัดการสิทธิ์
ปฏิทินการดาเนินงาน
รอบที่ 1 ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
กิจกรรม
1.1 สมัครที่สถาบันอุดมศึกษา
1.2 สาขาวิชาที่มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น กลุ่ม กสพท. ส่งรายชื่อ
ผู้ไม่มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น นิสิต/นักศึกษาปัจจุบัน
ของสาขาวิชาที่ยังไม่ได้ดาเนินการยื่นเรื่องขอลาออก เป็นต้น
1.3 ดึงข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/กลุ่มสาระ
รายวิชาของนักเรียนชั้น ม.6 ทั้งประเทศ (เกรดเฉลี่ยจานวน5 ภาคเรียน)
จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดม ศึกษา
1.4 ตรวจสอบรายชื่อในระบบทีไ่ ม่ได้รับอนุญาตให้สมัครได้ (นิสติ /
นักศึกษาปัจจุบันของสาขาวิชาที่มีข้อตกลงร่วมกัน)
1.5 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเอง
ในระบบ TCAS
1.6 แจ้งแก้ไขข้อมูลนักเรียนในฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้อง
1.7 ดึงข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/
กลุ่มสาระรายวิชาของผู้สมัครจากระบบ TCAS
1.8 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ์ และสรุปผล
1.9 ส่งข้อมูลผู้สมัครของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS
1.10 ส่งข้อมูลผู้ผา่ นการคัดเลือกในรอบที่ 1 เข้าระบบ TCAS
1.11 ส่งข้อมูลผู้ผา่ นการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 1 เข้า
ระบบ TCAS
1.12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1.13 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้า
ไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาจะขอสิทธิ์เข้าศึกษาใน
ภายหลังไม่ได้
1.14 ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 เพื่อปรับแผนการรับ
ของรอบถัดไป
1.15 สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 (ผูท้ ี่ได้ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1)
1.16 ดึงข้อมูลผู้สละสิทธิช์ ่วงที่ 1 เพื่อปรับแผนการรับของ
รอบถัดไป
1.17 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
ผู้สมัคร
สถาบันอุดมศึกษา

ช่วงเวลา
1 – 15 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61

ทปอ.

1 ธ.ค. 61

สถาบันอุดมศึกษา

1 – 15 ธ.ค. 61

ผู้สมัคร

1 – 15 ธ.ค. 61

โรงเรียน

1 – 15 ธ.ค. 61

สถาบันอุดมศึกษา

16 ธ.ค. 61

สถาบันอุดมศึกษา

17 ธ.ค. 61 –
25 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ./
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้สมัคร

28 ม.ค. 62
30 – 31 ม.ค. 62

สถาบันอุดมศึกษา

1 ก.พ. 62

ผู้สมัคร
สถาบันอุดมศึกษา

2 – 3 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62

ทปอ./
สถาบันอุดมศึกษา

5 ก.พ. 62
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รอบที่ 2 โควตา ระยะเวลา 4 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน 2562
กิจกรรม
2.1 สมัครที่สถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ่านโรงเรียน
2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และตรวจสอบรายชื่อในระบบที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครได้ (นิสติ /นักศึกษาปัจจุบนั ของสาขาวิชาที่มี
ข้อตกลงร่วมกัน หรือ ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
แล้ว)
2.3 ปรับเพิ่มจานวนรับของรอบที่ 2 – 5
2.4 จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาที่อยูน่ อกเหนือการจัดสอบของ
สทศ.
2.5 ส่งข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดของแต่ละ
สาขาวิชาเข้าระบบ TCAS (ถ้าส่งข้อมูลในวันที่ 30 มี.ค. 62
จะสามารถดึงข้อมูลคะแนนสอบของ สทศ. จากระบบ TCAS ได้)
2.6 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-Net และ GAT/PAT จาก สทศ.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้สมัคร หรือ
โรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา

ช่วงเวลา
4 ก.พ. – 23 มี.ค.
62
4 ก.พ. – 29 มี.ค.
62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

5 – 7 ก.พ. 62
9 – 15 มี.ค. 62

สถาบันอุดมศึกษา

30 มี.ค. – 22
เม.ย. 62

ทปอ. /

1 เม.ย. 62

สถาบันอุดมศึกษา

2.7 ดึงข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน คะแนนรายวิชา/กลุ่มสาระรายวิชา
และคะแนนสอบ GAT/PAT ของผู้สมัครจากระบบ TCAS และ
ประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียนสอบสัมภาษณ์
2.8 ดึงข้อมูลคะแนน 9 วิชาสามัญ จาก สทศ.

สถาบันอุดมศึกษา

2 – 21 เม.ย. 62

ทปอ. /

5 เม.ย. 62

สถาบันอุดมศึกษา

2.9 ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT และ
9 วิชาสามัญในระบบ TCAS
2.10 ดึงข้อมูลคะแนน 9 วิชาสามัญของผู้สมัครจากระบบ TCAS
และประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียนสอบสัมภาษณ์
2.11 ดึงข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/กลุ่มสาระ
รายวิชาของผูส้ าเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
2.12 ดึงข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/กลุ่มสาระ
รายวิชาของผูส้ มัครจากระบบ TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึง
การเรียกสอบสัมภาษณ์
2.13 ส่งข้อมูลผู้ผา่ นการคัดเลือกในรอบที่ 2 เข้าระบบ TCAS
2.14 ส่งข้อมูลผู้ผา่ นการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติรอบที่ 2 เข้า
ระบบ TCAS
2.15 ตรวจสอบรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 กับรายชื่อผู้ที่
ยังคงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
2.16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
2.17 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิเ์ ข้า
ศึกษาในภายหลังไม่ได้

ผู้สมัคร

6 – 8 เม.ย. 62

สถาบันอุดมศึกษา

6 – 21 เม.ย. 62

ทปอ.

16 เม.ย. 62

สถาบันอุดมศึกษา 17 – 21 เม.ย. 62
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62

ทปอ.

23 เม.ย. 62

ทปอ./
24 เม.ย. 62
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้สมัคร
24 – 25 เม.ย. 62
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กิจกรรม
2.18 ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับแผนการรับ
ของรอบถัดไป
2.19 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

ช่วงเวลา
26 เม.ย. 62

ทปอ./
สถาบันอุดมศึกษา

27 เม.ย. 62

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ระยะเวลา 17 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลา
3.1 สมัครผ่านระบบ TCAS และชาระเงินค่าสมัครตามจานวน
ผู้สมัคร
17 – 29 เม.ย. 62
สาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชาระเงินผ่านระบบ Prompt Pay
ที่ตู้ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking โดยระบุเลขที่
ใบแจ้งชาระเงิน หรือ ใบแจ้งชาระเงินที่มี QR Code ระบุตัวผูส้ มัคร
ที่ Bank Branch หรือ Counter Service โดยเลือกได้สงู สุด 6
สาขาวิชา และระบุลาดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือก
สาขาวิชากับการชาระเงินค่าสมัครแยกอิสระจากกัน แต่สามารถชาระ
เงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
สาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ
3.2 สละสิทธิช์ ่วงที่ 2 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบ
ผู้สมัคร
26 – 27 เม.ย. 62
ที่ 2)
3.3 ดึงข้อมูลผู้สละสิทธิ์ช่วงที่ 2 จากระบบ TCAS เพื่อนาไปปรับ
สถาบันอุดมศึกษา
29 เม.ย. 62
แผนการรับรอบนี้หรือรอบถัดไป
3.4 ปรับเพิ่มจานวนรับของรอบที่ 3 – 5
สถาบันอุดมศึกษา 30 เม.ย. – 2 พ.ค.
62
3.5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรอบที่ 3 กับรายชื่อผู้ยังคงยืนยันสิทธิ์
ทปอ.
30 เม.ย. 62
เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 หรือผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ครบแล้ว 2 ครั้ง
3.6 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ จาก
ทปอ.
30 เม.ย. 62
สทศ. ของผู้สมัครใหม่
3.7 ส่งข้อมูลการชาระเงินค่าสมัคร
ธนาคาร
30 เม.ย. 62
3.8 Update สถานะของการสมัคร
ทปอ.
1 พ.ค. 62
3.9 ดึงข้อมูลผู้สมัครเพื่อดาเนินการคัดเลือก
สถาบันอุดมศึกษา
2 พ.ค. 62
3.10 ประมวลผลผูส้ มัครในแต่ละสาขาวิชา โดยเรียงลาดับรายชือ่ ของ สถาบันอุดมศึกษา 2 – 5 พ.ค. 62
ผู้สมัครทุกคนตามเกณฑ์ทสี่ าขาวิชากาหนด
3.11 ส่งรายชื่อผู้สมัครที่ได้จดั เรียงลาดับของแต่ละสาขาวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
6 พ.ค. 62
เข้าระบบ TCAS
3.12 ส่งรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการที่ผู้เรียนได้รับ สถาบันอุดมศึกษา
6 พ.ค. 62
ทุนการศึกษา 100% (ไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ TCAS) เช่น
จุฬาชนบท เป็นต้น
3.13 ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา
สถาบันอุดมศึกษา
6 พ.ค. 62
(คัดเลือกตัวสารอง) เช่น แพทย์ชนบท เป็นต้น
3.14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทปอ.
9 พ.ค. 62
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3.15 ดึงข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
3.16 สอบสัมภาษณ์ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 ถ้าผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือไป
แล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผู้มีสทิ ธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกรอบถัดไปได้
3.17 ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สาขาวิชาต้องการรับเข้าศึกษา และ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ และผู้
ไม่ผ่านการคัดเลือก พร้อมระบุเหตุผล เข้าระบบ TCAS
3.18 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3
รอบที่ 4 Admission ระยะเวลา 9 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2562
กิจกรรม
4.1 สมัครผ่านระบบ TCAS และชาระเงินค่าสมัคร (เลือกได้สูงสุด 4
สาขาวิชา โดยระบุลาดับของแต่ละสาขาวิชาที่เลือกสมัคร)
4.2 สละสิทธิช์ ่วงที่ 3 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2
และรอบที่ 3)
4.3 ดึงข้อมูลผู้สละสิทธิ์ช่วงที่ 3 จากระบบ TCAS เพื่อนาไปปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
4.4 ปรับเพิ่มจานวนรับของรอบที่ 4 – 5
4.5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรอบที่ 4 กับรายชื่อผู้ยังคงยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 หรือผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง
4.6 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ จาก
สทศ. ของผู้สมัครใหม่
4.7 ส่งข้อมูลการชาระเงินค่าสมัคร
4.8 Update สถานะของการสมัคร
4.9 ประมวลผลการจัดลาดับของแต่ละสาขาวิชา
4.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
4.11 ดึงข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
4.12 สอบสัมภาษณ์ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4 ถ้าผู้มีสทิ ธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาทีป่ ระกาศรายชือ่ ให้
เข้าสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์
หรือ ไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผู้
มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกรอบถัดไปได้
4.13 ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สาขาวิชาต้องการรับ
เข้าศึกษา และ ผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้สมัคร

ช่วงเวลา
9 พ.ค. 62
10 – 14 พ.ค. 62

สถาบันอุดมศึกษา

15 พ.ค. 62

ทปอ./
สถาบันอุดมศึกษา

17 พ.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
ผู้สมัคร

ช่วงเวลา
9 – 19 พ.ค. 62

ผู้สมัคร

17 – 18 พ.ค. 62

สถาบันอุดมศึกษา

19 พ.ค. 62

สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

20 – 22 พ.ค. 62
20 พ.ค. 62

ทปอ.

20 พ.ค. 62

ธนาคาร
ทปอ.
ทปอ.
ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้สมัคร

20 พ.ค. 62
21 พ.ค. 62
22 – 28 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62
31 พ.ค. – 4 มิ.ย.
62

สถาบันอุดมศึกษา

6 มิ.ย. 62
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ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ และ ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก พร้อมระบุเหตุผล
เข้าระบบ TCAS
4.14 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา

ทปอ./
สถาบันอุดมศึกษา

7 มิ.ย. 62

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2562
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สมัครที่สถาบันอุดมศึกษา
ผู้สมัคร
5.2 สละสิทธิช์ ่วงที่ 4 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 และรอบที่ 4)
5.3 ดึงข้อมูลผู้สละสิทธิ์ช่วงที่ 4 จากระบบ TCAS เพื่อนาไปปรับ
แผนการรับของรอบนี้
5.4 ปรับเพิ่มจานวนรับของรอบที่ 5
5.5 ประมวลผลคัดเลือก รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์ และ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังคงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง
5.6 ส่งข้อมูลผู้สมัครของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS
5.7 ส่งรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกในรอบที่ 5 เข้าระบบ TCAS
5.8 ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3 เข้า
ระบบ TCAS
5.9 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกในรอบที่ 5 กับรายชื่อผูย้ ังคง
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 หรือ
ผู้ที่ได้ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง
5.10 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผา่ นการคัดเลือก
5.11 ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5
5.12 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5
ประกาศ ณ วันที่

30

ผู้สมัคร

ช่วงเวลา
30 พ.ค. – 10
มิ.ย. 62
7 – 8 มิ.ย. 62

สถาบันอุดมศึกษา

10 มิ.ย. 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

11 – 14 มิ.ย. 62
11 – 14 มิ.ย. 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

15 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62

ทปอ.

16 มิ.ย. 62

ผู้สมัคร
สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ./
สถาบันอุดมศึกษา

17 – 18 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62

กันยายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
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