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คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

(Thai University Central Admission System : TCAS) 

ปีการศึกษา 2563 

สำหรับผู้สมัคร 

 

ท่ีมาและนโยบาย 

 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System: TCAS)  เป็นระบบที่เกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้ ที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรปูแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการว่ิงรอกสอบ ลด

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธ์ิซ้ำซ้อน ทปอ. ได้รับหลกัการ โดยเสนอแนวทางการรบันักเรียน

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง (ปี

การศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจำนวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลอืกบุคคลเข้า

ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยเริม่ใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น

มา ทั้งน้ี ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได้รบัหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางน้ีด้วย โดย

ยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังน้ี 

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. ผูส้มัครแต่ละคนมเีพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรบัในสาขาวิชาที่เลอืก เพื่อความเสมอภาค 

3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สงักัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะเข้า

ระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สทิธ์ิของผูส้มัคร 

 

นิยามศัพท์ 

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission 

System : TCAS) 

ทปอ.   ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

สมาคม ทปอ.  สมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ทปอ. มทร.  ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทปอ. มรภ.  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สสอท.   สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 

สทศ.   สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

กสพท.   กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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TCAS63   ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระบบ TCAS63  ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2563  

สถาบัน    มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกใน TCAS63 

สาขาวิชา สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TCAS63  ที่เปิดรับผูส้มัครเข้า

ศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มกีารจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ มี

กลุ่มเป้าหมายทัง้ที่เป็นนักเรียนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่มีความ

ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต่างประเทศ ที่รบัการรบัรองตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ทัง้น้ี อาจมกีารจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3 ภาค

การศึกษา ก็ได้ 

ผู้สมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/สถาบันกำหนดใหส้ามารถสมัครเข้าคัดเลือกใน

สถาบันอุดมศึกษาได้  

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครที่ได้รบัการประกาศรายช่ือว่าผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให้เข้า

ศึกษาได้ 

ผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา  ผู้ที่ได้รบัการประกาศรายช่ือว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้ และได้ดำเนินการ

ยืนยันสิทธ์ิน้ันในระบบ TCAS63 โดยเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชา/

สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเปิดภาคการศึกษา  

การบริหารจัดการสิทธิ์ ระบบการบรหิารจัดการสทิธ์ิส่วนกลาง ของ ทปอ.  เพื่อใหผู้ส้มัคร/

สถาบันอุดมศึกษาได้เข้าใช้งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด้วย การยืนยันสิทธ์ิ 

การไม่ใช้สิทธ์ิ การสละสทิธ์ิ การคืนสิทธ์ิ การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธ์ิ  

1. การยืนยันสิทธิ์   กระบวนการทีผู่้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในระบบเพื่อยืนยันสทิธ์ิว่ามีความประสงค์จะ

เข้าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศว่าตนเปน็ผู้ผ่านการคัดเลือก 

ทั้งน้ี ระบบได้ออกแบบให้เลือกว่าจะ ยืนยันสิทธ์ิ หรอืไม่ใช้สทิธ์ิ 

2. การไม่ใชส้ิทธิ ์ กระบวนการทีผู่้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในระบบเพื่อแจ้งความประสงค์ว่า ไม่ใช้สิทธ์ิ 

เข้าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศว่าตนเปน็ผู้ผ่านการคัดเลือก 

หรือ เป็นผูผ้่านการคัดเลือกที่ไม่ได้เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาภายในช่วงเวลา

ที่ระบบเปิดให้ดำเนินการยืนยันสิทธ์ิ 

3. การสละสิทธิ์   กระบวนการทีผู่้ยืนยันสทิธ์ิเข้าไปในระบบเพื่อแจ้งขอยกเลิกสิทธ์ิที่ได้ยืนยันไปแล้ว 

ซึ่งจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในกรณีที่ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป 

4. การคืนสิทธิ ์ เมื่อมกีารสละสิทธ์ิในระบบ ผู้สมัครจะได้รบัการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สทิธ์ิ

สมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ทันท ี
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5. การตรวจสอบ สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา/ผูส้มัครเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสทิธ์ิของผูส้มัคร 

    สถานะการใชส้ิทธิ์   ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด/แนวปฏิบัติในเรื่องการบรหิารจัดการสทิธ์ิ และผู้น้ันมี

สิทธ์ิที่จะสมัครคัดเลือกรอบน้ัน ๆ ได้หรือไม ่

 

การบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับ TCAS63 (รอบที่ 1 – 4 เท>าน้ัน) 

1. การยืนยันสิทธิ์ และ การไม่ใชส้ิทธิ ์
ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบในแต่ละรอบ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหรือไม ่ 

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสทิธ์ิตามช่วงเวลาทีก่ำหนดของการคัดเลือกแต่ละรอบ ยกเว้น การคัดเลือก

ในรอบที่ 5 ไม่ต้องยืนยันสิทธ์ิ  

1.1 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  

1.1.1 ระบบเปิดใหผู้้สมัครเข้ามายืนยันสิทธ์ิในช่วงเวลาที่กำหนด 
1.1.2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว 
1.1.3 กด “ยืนยันสิทธ์ิ” โดยยืนยันตัวตนผ่านอเีมล หรือเบอร์มอืถือด้วยรหสัผ่านที่ได้รับทาง

อีเมล หรือเบอรม์ือถือ (One Time Password: OTP) 

1.1.4 ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสทิธ์ิ” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน

สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธ์ิ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 คร้ังเท่านั้น 

จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธ์ิ” ได้สูงสุด 

3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหน่ึงครัง้ของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.1.5 ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธ์ิ” 

และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอืถือด้วยรหสั OTP 

1.1.6 ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใชส้ิทธิ์” ภายในช่วงเวลาท่ีกำหนด จะถือว่า 

ผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สทิธ์ิในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการ

คัดเลือก ซึง่จะขอใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาภายหลงัจากช่วงเวลาทีก่ำหนดไม่ได้ 

 

 
(1) ระบบจะประกาศสาขาวิชา/สถาบันทีผู่ส้มัครผ่านการคัดเลอืกทั้งหมด  
(2) ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิในระบบ โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
(3) เปลี่ยนได้อีก 2 ครัง้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิดระบบ 

 

ผู้สมัครยืนยันตนเองเข้าระบบ

ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ใช้สิทธ์ิ
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1.2 การยืนยันสิทธิ์ ณ วันสอบสมัภาษณ์ท่ีสถาบันอุดมศึกษา สำหรับการคัดเลือกรอบท่ี 3 และ รอบ

ท่ี 4  

1.2.1 ระบบประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว 
1.2.2 ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลอืกใหเ้ข้าสอบสัมภาษณ์  

1.2.3 ถ้าผู้ผ่านการคัดเลอืกต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสทิธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ใหผู้้

ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชากำหนด และลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความ

ประสงค์ว่า “ยืนยันสทิธ์ิ” เข้าศึกษา จะถือว่าผูผ้่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา

ทันที และนับเป็นหน่ึงครั้งของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.2.4 ถ้าผู้ผ่านการคัดเลอืกไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ ผู้

ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องไปสอบสมัภาษณ์ตามวันและเวลาทีก่ำหนด หรือ เข้าสอบ

สัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ว่าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชา

น้ัน ๆ โดยลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ไมใ่ช้สิทธ์ิ” จะถือว่าผูผ้่านการ

คัดเลือกยังไม่ได้ใช้สิทธ์ิในการเข้าศึกษา ผู6ผ+านการคัดเลอืกสามารถสมัครในรอบถัดไปได6 

แต+จะขอกลบัมาใช6สทิธ์ิเข6าศึกษาในภายหลังไม+ได6 

1.2.5 ในกรณีที่ผู6ผ+านการคัดเลือกเข6ารับการสัมภาษณ_และถูกตรวจพบว+ามีคุณสมบัติไม+ตรง

ตามเกณฑ_ทีส่าขาวิชากำหนดและประกาศให6ทราบแล6ว สาขาวิชาสามารถปฏิเสธการรบั

ผู6ผ+านการคัดเลือกเข6าศึกษาได6 ทั้งน้ี ต6องแจ6งให6ผู6เข6าสัมภาษณ_รับทราบเหตุผลของการ

ปฏิเสธการรบัเข6าศึกษา และบันทึกผลการรับทราบเปeนลายลักษณ_อักษร  

1.2.6 สาขาวิชาแจ6งผลการปฏิเสธการรบัเข6าให6สถาบันทราบ และสถาบันแจ6ง ทปอ. เพื่อ

เยียวยาให6ผู6ผ+านการคัดเลือกได6มีโอกาสเข6าศึกษาในลำดับทีผ่+านการคัดเลือกถัดไป 

1.2.7 ถ6าผู6ผ+านการคัดเลอืกที่ไม+มีคุณสมบัติตามทีส่าขาวิชากำหนด ไม+ประสงค_จะเข6าศึกษาใน

สาขาวิชาลำดับถัดไป จะถือว+า ยังไม+ใช6สิทธ์ิ สามารถสมัครในรอบถัดไปได6 

 
 

 

 

ระบบประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก              
เพ่ือสัมภาษณ์เพียง 1 สาขาวิชา

ไปรับการสัมภาษณ์ และ  
แจ้ง "ยืนยันสิทธ์ิ" ท่ีสาขาวิชา

ไม่ไปสัมภาษณ์  หรือ แจ้ง 
"ไม่ใช้สิทธ์ิ" ท่ีสาขาวิชา 

สาขาวิชา/สถาบัน ส่งชื่อผูผ้่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธิ์ และมี

คุณสมบัติครบถ้วน) ผู้ไม่ผา่นการคัดเลือก พร้อมเหตุผล ผู้ไม่ใช้

สิทธิ์ และผูข้าดสอบสัมภาษณ์ มาท่ี ทปอ. 
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2. การสละสิทธิ์   
ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว ต้องการทีจ่ะขอสละสทิธ์ิที่ได้ยืนยันไปแล้ว ให้

แจ้งขอสละสิทธ์ิในระบบเท่าน้ัน ผู้ยืนยันสิทธ์ิที่ไปแจ้งสละสิทธ์ิกับสาขาวิชา/สถาบัน หรือทำจดหมายเป็น

ลายลักษณ์อกัษรแจง้มาที่ ทปอ. จะไม่นับว่าเป็นการสละสทิธ์ิ ซึ่งไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได้ 

2.1 ระบบเปิดใหผู้้สมัครสามารถสละสิทธ์ิได้ในช่วงเวลาทีก่ำหนด  
2.2 กด “สละสทิธ์ิ” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือ ด้วยระบบ OTP 

2.3 หากพ้นกำหนดช่วงเวลาของการสละสทิธ์ิ ผู้สมัครไม่สามารถขอสละสทิธ์ิได้ ต้องรอช่วงเวลาที่
ระบบเปิดให้ดำเนินการสละสิทธ์ิในช่วงถัดไป 

2.4 ผู้สมัครไมส่ามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลังจากที่ได้สละสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว 
2.5 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธ์ิไปแล้ว แต่ไม่ได้ไปรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา จะไม่ถือว่า
เป็นการสละสิทธ์ิ ซึ่งไมส่ามารถไปสมัครในรอบถัดไปได้ 

2.6 การสละสิทธ์ิในระบบกำหนดให6ทำได6เพียง 1 ครั้งภายในช+วงเวลาที่กำหนดของแต+ละรอบ เพื่อ

สมัครในรอบถัดไปได6 หากสละสิทธ์ิครั้งที่ 2 จะไม+สามารถเข6าสู+กระบวนการสมัครและคัดเลือกใน

รอบถัดไปได6 

 

3. การคืนสิทธิ์  
สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให้ ทปอ. ดำเนินการคืนสทิธ์ิในระบบได้ทันทีที่ผู้สมัครดำเนินการผ่าน

ระบบในช่วงเวลาทีก่ำหนด 

3.1 ระบบออกแบบให้มีการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติภายในช่วงเวลาที่กำหนด 
3.2 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้ว สามารถขอสละสิทธ์ิไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายในช่วง 

เวลาที่กำหนด 

3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาและรายช่ือผูส้ละสทิธ์ิ หลงัจาก 
วันสิ้นสุดการยืนยันสทิธ์ิและการสละสิทธ์ิ ตามลำดับ 

 

4. การตรวจสอบสถานะการใชส้ิทธิ์   
สามารถตรวจสอบสถานะของผู้สมัครว่ายืนยันสทิธ์ิ หรือ สละสิทธ์ิ 

4.1 ผู้สมัครเข้าระบบ จะเห็นข้อมลูการยืนยันสทิธ์ิ หรือ การสละสิทธ์ิ ของตนเอง 
4.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช้สิทธ์ิของผู้สมัครได้ โดยส่งรายช่ือและเลข

ประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเข้าระบบแบบออนไลน์เป็นรายบุคคล หรือ เป็นไฟลห์ลายคน 

หรือแบบอัตโนมัติด้วยระบบ API  

4.3 ระบบตรวจสอบสถานการณ์ใช้สิทธ์ิของผู้สมัครก่อนประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 1 

และ รอบที่ 2 หรือกอ่นดำเนินการคัดเลือกในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4   
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รูปแบบการคัดเลือกของ TCAS63 

รูปแบบท่ี กลุ>มเปLาหมาย 
การกำหนด 

องคNประกอบ/เกณฑN 
ผลการสอบรายวิชา 

1. แฟiมสะสมผลงาน  

(Portfolio) 

นักเรียนที่มี

ความสามารถพเิศษ 

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ไม+มี 

2. โควตา  

(Quota) 

นักเรียนจากโควตา

พื้นที่ เครือข+าย 

โครงการพิเศษ 

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย สามัญ 9 วิชา GAT, 

PAT, ONET (ตาม

ประกาศสาขาวิชา) 

3. รบัตรงร+วมกัน 

(Admission 1) 

ผู6สมัคร/นักเรียนจาก

ทั่วประเทศ 

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

(ทปอ. เปeนศูนย_กลาง

การรบัสมัคร) 

สามัญ 9 วิชา GAT, 

PAT, ONET (ตาม

ประกาศสาขาวิชา) 

4. รบักลางร+วมกัน  

(Admission 2) 

ผู6สมัคร/นักเรียนจาก

ทั่วประเทศ 

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

กำหนดร+วมกันแบ+งเปeน 

10 กลุ+ม (ทปอ. บรหิาร

จัดการทั้งหมด) 

สามัญ 9 วิชา GAT, 

PAT, GPAX, ONET 

กำหนดสัดส+วนแจ6ง

ล+วงหน6า 3 ป� 

5. รบัตรงอิสระ 

(Direct Admission) 

ผู6สมัคร/นักเรียนจาก

ทั่วประเทศ 

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย อาจมหีรือไม+มี (ตาม

ประกาศสาขาวิชา) 

 

รอบการคัดเลือกของ TCAS63 

รอบการคัดเลือก รูปแบบการคัดเลือก 

1. แฟiมสะสมผลงาน (Portfolio) 1. แฟiมสะสมผลงาน (Portfolio) 

2. โควตา (Quota) 2. โควตา (Quota) 

3. รบัตรงร+วมกัน (Admission 1) 3. รบัตรงร+วมกัน (Admission 1) 

4. รบักลางร+วมกัน (Admission 2) 4. รบักลางร+วมกัน (Admission 2) 

5. รบัตรงอิสระ (Direct Admission) 5. รบัตรงอิสระ (Direct Admission) 
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ตัวอย่างการสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว 
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กำหนดการสำหรับ TCAS63 
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ขVอกำหนดสำหรับผูVสมัคร 

1. ผู6สมัครแต+ละคนมี 1 สทิธ์ิในการเข6าศึกษา แต+สามารถสละสทิธ์ิที่ยืนยันไปแล6วเพือ่สมัครคัดเลือก

และยืนยันสทิธ์ิในรอบต+อไปได6อีก 1 ครัง้ (ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาได6สูงสุด 2 ครัง้) โดยต6องสละสทิธ์ิ

สาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาไปแล6วในระบบตามช+วงเวลาที่กำหนด ก>อน ทำการสมัครคัดเลือก

ในรอบถัดไปได6 

2. ผู6สมัครลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 ได6ต้ังแต+วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปeนต6นไป โดยกรอก

ข6อมูลส+วนตัว ได6แก+ 

Ø รหสัประจำตัวผู6สมัคร (username) ได6แก+ 

Ø เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร6อมช่ือและนามสกุลภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ สำหรบัผู6สมัครสัญชาติไทย  

Ø เลข G (เลข 13 หลัก) พร6อมช่ือและนามสกลุภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรบั

ผู6สมัครชาวต+างชาติที่เรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 6 หรือเทียบเท+าในประเทศไทย และ 

สป. ศธ. ได6ออกเลข G จากระบบ GCODE ให6ใช6งานแทนเลขประจำตัวประชาชน 

Ø เลขพาสปอร_ต พร6อมช่ือและนามสกลุภาษาอังกฤษ สำหรบัผู6สมัครชาวต+างชาติที่ไม+มี

เลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ. 

Ø รหสัผ+านเข6าระบบ (password) จำนวนไม+น6อยกว+า 8 หลัก ประกอบด6วย 

Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ_ใหญ+ A – Z อย+างน6อย 1 ตัว  

Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ_เล็ก a – z อย+างน6อย 1 ตัว  

Ø ตัวเลข 0 – 9 อย+างน6อย 1 ตัว 

Ø อีเมลที่ใช6งานเปeนประจำ โดยแต+ละอเีมลสามารถใช6ลงทะเบยีนได6เพียง 1 บญัชีใช6งานเท+าน้ัน 

ซึ่งสามารถใช6เปeน username ได6หลงัจากลงทะเบียนเรียบร6อยแล6ว 

3. เมื่อผู6สมัครลงทะเบียนเข6าใช6งานระบบ TCAS63 แล6ว ให6ตรวจสอบข6อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบ

ได6มาจากฐานข6อมลูของศูนย_พฒันาระบบข6อมูลทางการศึกษา (iCAS) ภายใต6การดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) หากพบข6อผิดพลาดให6แจ6งแก6ไขข6อมูลในระบบ 

TCAS63 โดยแนบหลักฐานประกอบการแก6ไข ได6แก+  

Ø รูปถ+ายบัตรประจำตัวประชาชนด6านหน6าเพียงด6านเดียว เปeนไฟล_นามสกุล jpg สำหรบัการ

แก6ไขช่ือ นามสกุล และ วันเดือนป�เกิด 

Ø รูปถ+ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน6าทีม่ีข6อมูล รวมเปeนไฟล_เดียว เปeนไฟล_

นามสกลุ pdf สำหรบัการแก6ไขช่ือโรงเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ

คะแนนกลุ+มสาระการเรียนรู6 

4. ผู6สมัครกรอกข6อมูลส+วนตัวเพิ่มเติม ได6แก+  

Ø ส+วนสูง (หน+วยเปeนเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน+วยเปeนกิโลกรัม)   

Ø เบอร_โทรศัพท_มอืถือ (ถ6ามี) 

Ø ช่ือ นามสกุล ของบิดา และ มารดา 
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Ø ช่ือ นามสกุล ของผู6ปกครอง พร6อมเบอร_โทรศัพท_มือถือ และอีเมล 

Ø ช่ือ นามสกุล ของคุณครหูรือผู6อำนวยการโรงเรียน พร6อมเบอร_โทรศัพท_มือถือ 

5. ผู6สมัครต6องเปeนผู6ตรวจสอบข6อมลูของตนเองในระบบให6มีความถูกต6องทัง้หมด การใช6ข6อมูลที่ไม+เปeน

ความจริงอาจส+งผลให6ผลการคัดเลอืกเปeนโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครคัดเลือกในรอบ

ถัดไปได6 หากพบข6อมลูทีผ่ิดพลาดในระบบ ต6องรบีดำเนินการแจ6งแก6ไขข6อมลูในระบบทันที  

6. ผู6สมัครทีเ่ข6าร+วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต+างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ป�การศึกษา โดย

โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต+างประเทศแล6วให6สำเรจ็การศึกษาได6 สามารถใช6ผลการเรียนเฉลี่ย 

(GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมื่อสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ในการย่ืนสมัครคัดเลอืกได6 

ทั้งน้ี ผู6สมัครต6องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่ต+างประเทศ (Transcript) พร6อมระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ. 1) ให6กับสถาบันทีร่ับเข6าศึกษาด6วย 

7. ผู6สมัครทีส่ำเร็จการศึกษาจากสถาบันต+างประเทศในระดับเทียบเท+าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ6า

ต6องการสมัครคัดเลอืกในรอบที่ 4 ให6ดำเนินการ upload เอกสารต+าง ๆ เพื่อเทียบวุฒิตามประกาศ

ของที่ประชุมอธิการบดีแห+งประเทศ เรื่อง เกณฑ_การเทียบวุฒิการศึกษาเท+ากบัช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำป�การศึกษา 2562  

8. วิธีการยืนยันตัวตนของผู6สมัคร มีให6เลอืก 2 วิธี ได6แก+ อีเมล และ เบอร_โทรศัพท_มือถือ ด6วยผ+าน

ระบบ One Time Password (OTP) สำหรับ 

Ø การแก6ไขข6อมูลส+วนตัว (อีเมล และ เบอร_มือถือ)  

Ø การยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาที่ได6รับการประกาศรายช่ือว+าผ+านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และรอบที่ 

2 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต6องการยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษา 

Ø การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3 และรอบที่ 4  

Ø การเปลี่ยนแปลงการเลอืกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4   

Ø การสละสิทธ์ิในสาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาแล6ว 

9. ผู6สมัครต6องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได6ดำเนินการในข้ันตอนต+าง ๆ จนมั่นใจว+าระบบได6

ดำเนินการเรียบร6อยตามที่ต6องการ ทัง้น้ี ระบบจะอีเมลแจ6งผลการดำเนินการถึงผู6สมัครทกุครัง้ที่มี

การดำเนินการจนเสรจ็สิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน 

10. ก+อนการสมัครในแต+ละรอบ ผู6สมัครต6องศึกษาคุณสมบัติของแต+ละสาขาวิชาที่ต6องการสมัครอย+าง

ละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดด6วยความระมัดระวัง 

11. การสมัครในรอบที่ 1 แฟiมสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 โควตา (Quota) และ รอบที่ 5 รับ

ตรงอสิระ (Direct Admission) ให6สมัครที่โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ป�ดรับของสาขาวิชาน้ัน 

(ดูตามประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา) 

12. การสมัครในรอบที่ 3 รบัตรงร+วมกัน (Admission 1) และ รอบที่ 4 รับกลางร+วมกัน (Admission 2) 

ให6สมัครผ+านระบบ TCAS63 โดยการสมัครในรอบที่ 3 สามารถเลอืกสาขาวิชาได6 1 – 6 สาขาวิชา 

ข้ึนกับความประสงค_ของผู6สมัคร และ การสมัครในรอบที่ 4 สามารถเลือกสาขาวิชาได6 1 – 4 

สาขาวิชา ข้ึนกับความประสงค_ของผู6สมัคร โดยการสมัครทั้งสองรอบน้ี ให6เรียงลำดับสาขาวิชาตาม
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ความสนใจเข6าเรียนจากสนใจเข6าเรียนมากที่สุด คือ ลำดับที ่1 ไล+ระดับความสนใจลงไปเรื่อย ๆ  

13. ผู6สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได6ภายในช+วงระยะเวลาการรับสมัคร

ของแต+ละรอบ (จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันป]ดรับสมัคร) รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่

เลือกสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ด6วย จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยัน

ตัวตนผ+านระบบ OTP) 

14. ในการเลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครของรอบที่ 4 ระบบ TCAS63 จะแสดงผลคะแนนของผู6สมัคร

ตามเกณฑ_การคัดเลือกของสาขาวิชาน้ัน ๆ หากพบว+า ระบบแสดงผลคะแนนที่ไม+ถูกต6อง ให6ผู6สมัคร

ตรวจสอบคะแนนสอบต+าง ๆ ทีอ่ยู+ในระบบ (GPAX, O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ) และ

แจ6งแก6ไขข6อมูลคะแนนสอบให6เรียบร6อยภายในช+วงเวลาของการเป�ดระบบรับสมัคร 

15. ค+าใช6จ+ายสำหรบัการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ข้ึนอยู+กับจำนวนสาขาวิชาที่แจ6งความจำนงในการ

สมัครคัดเลือกของแต+ละรอบ  

Ø รอบที่ 3 ค+าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท และ ค+าบรหิารส+วนกลาง 50 บาท  

i. สมัคร 1 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 150 บาท  

ii. สมัคร 2 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 250 บาท 

iii. สมัคร 3 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 350 บาท 

iv. สมัคร 4 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 450 บาท 

v. สมัคร 5 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 550 บาท 

vi. สมัคร 6 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 650 บาท 

Ø รอบที่ 4 ค+าสมัครสาขาวิชาแรก 150 บาท และ ค+าสมัครสาขาวิชาต+อไป สาขาวิชาละ 50 บาท  

i. สมัคร 1 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 150 บาท  

ii. สมัคร 2 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 200 บาท 

iii. สมัคร 3 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 250 บาท 

iv. สมัคร 4 สาขาวิชา มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 300 บาท 

16. การชำระเงินค+าสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 สามารถชำระผ+านระบบ Prompt Pay ที่ผกูบัญชี

กับเบอร_โทรศัพท_มือถือ, Mobile Banking และ Internet Banking ภายในเวลา 23.29 น. 

ของวันป]ดรับสมัคร โดยไม+เสียค+าบรกิาร หรือพมิพ_ใบแจ6งชำระเงินค+าสมัคร (มี QR Code) เพื่อ

นำไปชำระเงินได6ที ่Counter Service ร6าน 7-11 ภายในเวลา 23.59 น. ของวันป]ดรับสมัคร 

โดยมีค+าบรกิาร หากพ6นเวลาที่กำหนด จะถือว+ายกเลิกการสมัครเข6าคัดเลือก ทัง้น้ี ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินค>าสมัครในทุกกรณ ี

17. ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม+ครบตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดและได6ชำระเงินค+าสมัครเรียบร6อยแล6ว แต+

ประสงค_จะเพิม่จำนวนสาขาวิชาในการสมัครคัดเลือก ให6ผู6สมัครชำระเงินค+าสมัครเพิ่มให6เรียบร6อย

ภายในเวลาที่กำหนดของวันป�ดรบัสมัคร ระบบ TCAS63 จะพิจารณาจำนวนสาขาวิชาที่สมัครตาม

ยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท+าน้ัน โดยเรียงจากสาขาวิชาในลำดับที่ 1 ไปตามจำนวน
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สาขาวิชาที่ได6ชำระเงินเรียบร6อย ส+วนที่ไม+ได6ชำระเงินหรอืชำระเกินเวลาทีก่ำหนด จะถือว+าเปeนโมฆะ 

18. การยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ให6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาโดยเลือก

สาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS63 พร6อมยืนยันตัวตนผ+านระบบ 

OTP ทางอีเมล หรือ เบอร_โทรศัพท_มือถือที่ได6ลงทะเบียนไว6แล6ว หากไม+เลือกสาขาวิชาที่ต6องการเข6า

ศึกษาภายในช+วงเวลาที่กำหนด (23.59 น. ของวันสุดท6ายทีเ่ป�ดระบบให6ยืนยันสิทธ์ิ) จะถือว+าผู6สมัคร

ไม+ต6องการใช6สิทธ์ิในการเข6าศึกษาและการคัดเลอืกในรอบน้ันเปeนโมฆะ โดยผู6สมัครสามารถสมัคร

คัดเลือกในสาขาใหม+หรือสาขาเดิมในรอบถัดไปได6 ทั้งน้ี สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาเพื่อ

ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาได6อีกเพียง 2 ครัง้ (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP สงูสุด 3 

ครั้ง) จนถึงเวลาป�ดระบบของรอบน้ัน ๆ หากพ6นกำหนดเวลาของการยืนยันสิทธ์ิแล6ว ไม+อนุญาตให6

เปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่ได6สิทธ์ิเข6าศึกษาได6อีก และหากไม+ประสงค_เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่

ได6ยืนยันสิทธ์ิไปแล6ว ให6ดำเนินการสละสิทธ์ิในระบบตามช+วงเวลาทีก่ำหนด 

19. การยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ให6แจ6งยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในวัน

สอบสัมภาษณ_ หากไม+ไปสอบสัมภาษณ_ในวันเวลาที่กำหนด หรือไปสอบสมัภาษณ_แล6วแจ6งต+อ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ_ว+าไม+ประสงค_เข6าศึกษา จะถือว+าผู6สมัครไม+ใช6สิทธ์ิในการเข6าศึกษา 

ผู6สมัครสามารถสมัครในรอบถัดไปได6 แต+จะไม+สามารถขอใช6สิทธ์ิเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ได6รับการ

คัดเลือกแล6วในภายหลังได6 

20. หากดำเนินการสละสิทธ์ิที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาแล6ว จะไม+สามารถขอคืนสิทธ์ิกลบัเข6าศึกษาใน

สาขาวิชาที่ได6สละสิทธ์ิไปแล6วไม+ว+ากรณีใด ๆ แต+สามารถเลอืกสมัครสาขาวิชาน้ันในรอบถัดไปได6 

 

ปฏิทินกิจกรรม 
 

รอบที่ 1  แฟiมสะสมผลงาน (Portfolio) ไม+ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือข6อปฏิบัติ  

ระยะเวลา  2 ธันวาคม 2562 ถึง 4 กุมภาพันธN 2563 

กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

1.1 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 พร6อมตรวจสอบข6อมลู

พื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ  

ผู6สมัคร ต้ังแต+วันที่ 2 ธ.ค. 62 

1.2 เป�ดระบบการรบัสมัคร โดยกำหนดช+วงการรับสมัครได6ตาม

ความเหมาะสม 

สถาบันอุดมศึกษา 2 - 16 ธ.ค. 62 

1.3 สมัครทีส่ถาบันอุดมศึกษา ผู6สมัคร 2 - 16 ธ.ค. 62 

1.4 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ_ (ควรจัดสอบ

สัมภาษณ_ในช+วงวันหยุดเสาร_-อาทิตย_ เพื่อไม+ให6กระทบการ

เรียนตามปกติของผู6สมัคร) และ สรุปผล 

สถาบันอุดมศึกษา 17 ธ.ค. 62 - 27 ม.ค. 63 
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กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

1.5 ส+งรายช่ือผู6สมัครเข6าระบบ TCAS63 เพื่อดึงข6อมูลคะแนน 

GPAX 5 ภาคและคะแนนกลุ+มสาระฯ ของผู6สมัคร 

สถาบันอุดมศึกษา 18 – 24 ธ.ค. 62 

1.6 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกรปูแบบที่ 1 เข6า

ระบบ TCAS63 

สถาบันอุดมศึกษา 22 - 28 ม.ค. 63 

1.7 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกที่เปeนคนไทยใน

หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 เข6าระบบ TCAS63 

สถาบันอุดมศึกษา 22 - 28 ม.ค. 63 

1.8 ประกาศรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือก รอบที่ 1 ทปอ. 30 ม.ค. 63 

1.9 ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษารอบ 1 ในระบบ โดยเลือกสาขาทีผ่+าน

การคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก6ไขได6ทั้งหมด 3 

ครั้ง) ถ6าไม+ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว+าไม+ต6องการใช6สิทธ์ิเข6าศึกษา จะ

ขอใช6สิทธ์ิเข6าศึษาในภายหลังไม+ได6 

ผู6สมัคร 30 - 31 ม.ค. 63 

1.10 สละสทิธ์ิเข6าศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 1 สำหรบัผู6ที่

ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 

ผู6สมัคร 1 - 2 ก.พ. 63 

1.11 ดึงรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 เพื่อปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 

สถาบันอุดมศึกษา 3 ก.พ. 63 

1.12 ประกาศรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา 4 ก.พ. 63 

 

 

รอบที่ 2  โควตา (Quota) ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 

ระยะเวลา  6 กุมภาพันธN ถึง 27 เมษายน 2563 

กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

2.1 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 (สำหรบัผู6ที่ยังไม+เคย

ลงทะเบียนมาก+อน)  

ผู6สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 

2.2 เป�ดระบบการรบัสมัคร โดยกำหนดช+วงการรับสมัครได6ตาม

ความเหมาะสม 

สถาบันอุดมศึกษา 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 

2.3 สมัครทีส่ถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ+านโรงเรียน (ตาม

เงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษา) 

ผู6สมัคร หรือ 

โรงเรียน 

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 

2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู6สมัคร และ ตรวจสอบรายช่ือใน

ระบบที่ไม+ได6รบัอนุญาตให6สมัครได6 (นิสิต/นักศึกษาป�จจุบันของ

สาขาวิชาที่มีข6อตกลงร+วมกัน หรือ ผู6สมัครที่มสีถานะยืนยันสิทธ์ิ

เข6าศึกษาในระบบ TCAS63) 

สถาบันอุดมศึกษา 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 
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กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

2.5 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 2 – 4 สถาบันอุดมศึกษา 7 - 8 ก.พ. 63 

2.6 สอบวิชาเฉพาะเพิม่เติมตามทีส่ถาบันกำหนด ผู6สมัคร 6 - 12 ม.ีค. 63 

2.7 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา O-NET สทศ. 27 มี.ค. 63 

2.8 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT สทศ. 1 เม.ย. 63 

2.9 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามญั 9 วิชา สทศ. 5 เม.ย. 63 

2.10 ดึงข6อมลูคะแนน GPAX 5 ภาค คะแนนกลุ+มสาระฯ ของ

ผู6สมัคร และ คะแนนสอบ O-NET, V-NET, I-NET, B-NET, 

GAT/PAT, สามญั 9 วิชาของผู6สมัคร 

สถาบันอุดมศึกษา 7 เม.ย. 63 

2.11 ตรวจสอบข6อมูลคะแนนสอบ สทศ. ในระบบ TCAS63 ผู6สมัคร 8 - 26 เม.ย. 63 

2.12 ส+งข6อมูลคะแนน GPAX6 ภาคของนักเรียนทั้งหมดเข6า

ระบบ TCAS63 

สพฐ. 10 เม.ย. 63 

2.13 ตรวจสอบข6อมูลคะแนน GPAX6 ภาคของตนเองในระบบ 

TCAS63 

ผู6สมัคร 12 - 26 เม.ย. 63 

2.14 ดึงข6อมลูคะแนน GPAX 6 ภาคของผู6สมัคร สถาบันอุดมศึกษา 13 เม.ย. 63 

2.15 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกรปูแบบที่ 2 เข6า

ระบบ TCAS63 

สถาบันอุดมศึกษา 20 เม.ย. 63 

2.16 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกที่เปeนคนไทยใน

หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 2 เข6าระบบ TCAS63 

สถาบันอุดมศึกษา 20 เม.ย. 63 

2.17 ตรวจสอบรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกในรูปแบบ

ที่ 2 กับรายช่ือผู6ทีม่ีสถานะยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในระบบ 

TCAS63 

ทปอ. 21 เม.ย. 63 

2.18 ประกาศรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือก รอบที่ 2 ทปอ. 22 เม.ย. 63 

2.19 ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษารอบที่ 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาที่

ผ+านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก6ไขได6ทั้งหมด 3 

ครั้ง) ถ6าไม+ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว+าไม+ต6องการใช6สิทธ์ิเข6าศึกษา จะ

ขอใช6สิทธ์ิเข6าศึษาในภายหลังไม+ได6 

ผู6สมัคร 22 - 23 เม.ย. 63 

2.20 สละสทิธ์ิเข6าศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 2 สำหรบัผู6

ยืนยันสิทธ์ิในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2 

ผู6สมัคร 24 - 25 เม.ย. 63 

2.21 ดึงรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 

สถาบันอุดมศึกษา 26 เม.ย. 63 

2.22 ประกาศรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 2 สถาบันอุดมศึกษา 27 เม.ย. 63 
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หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองในการบริหารจัดการภายในได6 จะต6องเปeนโครงการนโยบายของรัฐบาล หรือโครงการที่ได6รับ

การสนับสนุนให6หน+วยงานหรือให6บุคคล หรือโครงการที่มีเง่ือนไขเฉพาะพิเศษ เช+น ครูคืนถิ่น แพทย_ชนบท จุฬาชนบท โดย

โครงการต6องส+งรายช่ือ และเอกสารยินยอมให6ส+งช่ือมาตัดสิทธ์ิในระบบลงนามโดยผู6สมัคร มายัง ทปอ. 

 

รอบที่ 3  รับตรงร+วมกัน (Admission 1) ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 

ระยะเวลา  17 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2563 

กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

3.1 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 (สำหรบัผู6ที่ยังไม+เคย

ลงทะเบียนมาก+อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครแบบ

เรียงลำดับไม+เกิน 6 อันดับ พร6อมชำระเงินค+าสมัครผ+านระบบ 

Prompt Pay ทีผู่กบญัชีกับเบอร_โทรศัพท_มือถือ (ไม+มี

ค+าบริการ), Internet Banking (ไม+มีค+าบริการ), Mobile 

Banking (ไม+มีค+าบริการ), Credit Card (มีค+าบรกิาร) (ภายใน

เวลา 23.29 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 63) หรอื Counter 

Service (มีค+าบริการ) (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 27 

เม.ย. 63) ทั้งน้ี การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินค+าสมัคร

แยกอิสระจากกัน (ต6องชำระเงิน และ ยืนยันการเลือก

สาขาวิชา ภายในเวลาที่กำหนด) แต+สามารถชำระเงินเพิม่เพือ่

เลือกสาขาเพิ่มได6 ซึ่งระบบอนุญาตให6เปลี่ยนแปลงข6อมูล

สาขาวิชาที่เลือกสมัครได6จนถึงเวลาป�ดระบบรบัสมัคร (ภายใน

เวลา 23.59 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 63) 

ผู6สมัคร 17 - 27 เม.ย. 63 

3.2 ส+งช่ือนิสิต/นักศึกษาป�จจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เข6าระบบ TCAS63 

สถาบันอุดมศึกษา 17 เม.ย. 63 

3.3 ตรวจสอบรายช่ือผู6สมัครรปูแบบที่ 3 กบั รายช่ือผู6ยังคง

ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 หรือ ผู6ที่ได6

ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง และ รายช่ือนิสิต/

นักศึกษาป�จจุบันทีส่าขาไม+อนุญาตให6สมัครเข6าศึกษาได6 

ทปอ. 28 เม.ย. 63 

3.4 ดึงข6อมลูผู6สมัครรูปแบบที่ 3 ไปดำเนินการคัดเลือก โดย

เรียงลำดับผู6ผ+านการคัดเลือก (Ranking) 

สถาบันอุดมศึกษา 28 เม.ย. 63 

3.5 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 3 - 4 สถาบันอุดมศึกษา 28 - 29 เม.ย. 63 

3.6 ประมวลผลผู6สมัคร โดยเรียงลำดับผู6ผ+านการคัดเลือก 

(Ranking) ตามเกณฑ_ที่แต+ละสาขาวิชากำหนด 

สถาบันอุดมศึกษา 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 

3.7 ส+งช่ือผู6สมัครรูปแบบที่ 3 ทุกคน พร6อมลำดับการคัดเลอืก สถาบันอุดมศึกษา 2 พ.ค. 63 
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กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

เข6าระบบ TCAS63 (ถ6าไม+ผ+านการคัดเลือก คุณสมบัติไม+เปeนไป

ตามเกณฑ_ทีก่ำหนด ให6ระบลุำดับเปeน 0) 

3.8 ส+งรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือกเข6าเรียนในโครงการทีผู่6เรียน

ได6รับทุนการศึกษา 100% (ไม+ได6เข6าร+วมการคัดเลือกในระบบ 

TCAS) เช+น จุฬาชนบท เปeนต6น 

สถาบันอุดมศึกษา 2 พ.ค. 63 

3.9 ส+งรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา 

(คัดเลือกตัวสำรอง) เช+น แพทย_ชนบท เปeนต6น 

สถาบันอุดมศึกษา 2 พ.ค. 63 

3.10 ประมวลผลการจัดลำดับผู6ผ++านการคัดเลอืกของแต+ละ

สาขาวิชา (Sorting) 

ทปอ. 3 - 7 พ.ค. 63 

3.11 ประกาศรายช่ือผู6สมัครรปูแบบที่ 3 ทีม่ีสทิธ์ิเข6าสอบ

สัมภาษณ_ 

ทปอ. 8 พ.ค. 63 

3.12 ดึงข6อมลูรายช่ือผู6มสีิทธ์ิเข6าสอบสัมภาษณ_ สถาบันอุดมศึกษา 8 พ.ค. 63 

3.13 เข6ารบัการสัมภาษณ_และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม

ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด ถ6าไม+ไปสมัภาษณ_ จะถือว+า ไม+ขอ

ใช6สิทธ์ิเข6าศึกษา สามารถสมัครรอบถัดไปได6 เมือ่ไปสมัภาษณ_ 

ให6ตัดสินใจว+าจะยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาหรอืไม+ขอใช6สิทธ์ิเข6า

ศึกษา โดยแจ6งความประสงค_ต+อคณะกรรมการสอบสมัภาษณ_

และลงลายมือช่ือเปeนหลักฐาน 

ผู6สมัคร 11 - 15 พ.ค. 63 

3.14 ส+งผลการสอบสมัภาษณ_เข6าระบบ TCAS63 (ผู6ยืนยันสทิธ์ิ

เข6าศึกษา ผู6ไม+ขอใช6สิทธ์ิเข6าศึกษา ผู6ขาดสอบสมัภาษณ_ ผู6ที่ไม+มี

คุณสมบัติตามเกณฑ_ทีส่าขาวิชากำหนด พร6อมระบุเหตุผล)  

สถาบันอุดมศึกษา 16 พ.ค. 63 

3.15 ประกาศรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 3 ทปอ. 17 พ.ค. 63 

3.16 สละสทิธ์ิเข6าศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 3 สำหรบัผู6

ยืนยันสิทธ์ิในรอบที่ 1 รอบที่ 2 หรือ รอบที่ 3 

ผู6สมัคร 17 - 18 พ.ค. 63 

3.17 ดึงรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 3 เพื่อปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 

สถาบันอุดมศึกษา 19 พ.ค. 63 

 

รอบที่ 4  รับกลางร+วมกัน (Admission 2) ใช6คะแนนสอบข6อเขียนของ สทศ. 

ระยะเวลา  7 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2563 

กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

4.1 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 (สำหรบัผู6ที่ยังไม+เคย

ลงทะเบียนมาก+อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครแบบ

ผู6สมัคร 7 - 20 พ.ค. 63 
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กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

เรียงลำดับไม+เกิน 4 อันดับ พร6อมชำระเงินค+าสมัครผ+านระบบ 

Prompt Pay ทีผู่กบญัชีกับเบอร_โทรศัพท_มือถือ (ไม+มี

ค+าบริการ), Internet Banking (ไม+มีค+าบริการ), Mobile 

Banking (ไม+มีค+าบริการ), Credit Card (มีค+าบรกิาร) (ภายใน

เวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 63) หรือ Counter Service 

(มีค+าบรกิาร) (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 63)  

ทั้งน้ี การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินค+าสมัครแยกอสิระ

จากกัน (ต6องชำระเงิน และ ยืนยันการเลอืกสาขาวิชา ภายใน

เวลาที่กำหนด) แต+สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิม่ได6 

ซึ่งระบบอนุญาตให6เปลี่ยนแปลงข6อมูลสาขาวิชาที่เลือกสมัครได6

จนถึงเวลาป�ดระบบรบัสมัคร (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 

20 พ.ค. 63) 

4.2 ตรวจสอบรายช่ือผู6สมัครรปูแบบที่ 4 กบั รายช่ือผู6ยังคง

ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 หรอื ผู6

ที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง และ รายช่ือนิสิต/

นักศึกษาป�จจุบันทีส่าขาไม+อนุญาตให6สมัครเข6าศึกษาได6 

ทปอ. 21 พ.ค. 63 

4.3 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 4  สถาบันอุดมศึกษา 21 - 22 พ.ค. 63 

4.4 ประมวลผลการจัดลำดับผู6ผ++านการคัดเลอืกของแต+ละ

สาขาวิชา (Sorting) 

ทปอ. 23 - 28 พ.ค. 63 

4.5 ประกาศรายช่ือผู6สมัครรูปแบบที่ 4 ที่มสีิทธ์ิเข6าสอบ

สัมภาษณ_ 

ทปอ. 29 พ.ค. 63 

4.6 ดึงข6อมลูรายช่ือผู6มสีิทธ์ิเข6าสอบสัมภาษณ_ สถาบันอุดมศึกษา 29 พ.ค. 63 

4.7 เข6ารบัการสัมภาษณ_และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม

ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด ถ6าไม+ไปสมัภาษณ_ จะถือว+า ไม+ขอ

ใช6สิทธ์ิเข6าศึกษา สามารถสมัครรอบถัดไปได6 เมือ่ไปสมัภาษณ_ 

ให6ตัดสินใจว+าจะยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาหรอืไม+ขอใช6สิทธ์ิเข6า

ศึกษา โดยแจ6งความประสงค_ต+อคณะกรรมการสอบสมัภาษณ_

และลงลายมือชือเปeนหลักฐาน 

ผู6สมัคร 1 - 5 ม.ิย. 63 

4.8 ส+งผลการสอบสมัภาษณ_เข6าระบบ TCAS63 (ผู6เข6าสอบ

สัมภาษณ_ ผู6ขาดสอบสัมภาษณ_ ผู6ที่ไม+มีคุณสมบัติตามเกณฑ_ที่

สาขาวิชากำหนด พร6อมระบเุหตุผล)  

สถาบันอุดมศึกษา 6 มิ.ย. 63 

4.9 ประกาศรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 4 ทปอ. 7 มิ.ย. 63 



  TCAS63 - คู+มือ สำหรับผู6สมัคร V5 - 1 พย 62.docx   32 

กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

4.10 สละสทิธ์ิเข6าศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 4 สำหรบัผู6

ยืนยันสิทธ์ิในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 หรอื รอบที่ 4 

ผู6สมัคร 7 - 8 ม.ิย. 63 

4.11 ดึงรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 4 เพื่อปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 

สถาบันอุดมศึกษา 9 มิ.ย. 63 

 

รอบที่ 5  รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

ระยะเวลา  9 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 

กิจกรรม ผูVรับผิดชอบ ช>วงเวลา 

5.1 เป�ดระบบการรบัสมัคร และดำเนินการคัดเลอืกภายใน

ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผู6สมัคร 

ซึ่งต6องไม+มีสถานะเปeนผู6ทีม่ีช่ือยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาอยู+ในระบบ 

หรือ ไม+เปeนผู6ที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง 

สถาบันอุดมศึกษา 9 - 30 ม.ิย. 63 

5.2 สมัครทีส่ถาบันอุดมศึกษา ตามช+วงเวลาที่สถาบันฯ กำหนด ผู6สมัคร 9 - 30 ม.ิย. 63 

5.3 ดึงข6อมลูคะแนน GPAX 6 ภาค และคะแนนสอบ สทศ. 

ของผู6สมัคร 

สถาบันอุดมศึกษา 9 – 15 มิ.ย. 63 

5.4 ส+งข6อมลูรายช่ือสาขาวิชาที่เป�ดรบัในรปูแบบที่ 5 พร6อม

จำนวนเรียกรับของแต+ละสาขาวิชา 

สถาบันอุดมศึกษา 10 - 12 มิ.ย. 63 

5.5 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกรปูแบบที่ 5 เข6า

ระบบ TCAS63 

สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 มิ.ย. 63 

5.6 ประกาศรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 5 สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 มิ.ย. 63 
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เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.ระบบอังกฤษ 

ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level  จ านวน 5 วิชา ไดค้ะแนนแต่ละรายวิชา 
A*-C และต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้ 

1) AS จ านวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ 
2) GCE ‘A’ Level จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E 
หมายเหตุ 
ก. ส าหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี พ.ศ. 2559 และสอบได้ผลการสอบ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ 
(เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (เอกสารแนบ 2) ให้ผู้สมัครเหล่านี้ได้รับการเทียบ
วุฒิการศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ข. ส าหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี พ.ศ. 2560 และสอบได้ผลการสอบ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ 
(เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 3) ให้ผู้สมัครเหล่านี้ มีสิทธิ์ 
ในการสมัครสอบ TCAS 2562 และสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผู้สมัครเหล่านี้จะเป็นผู้พิจารณาเสริมองค์ความรู้
ให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. ระบบอเมริกา/แคนาดา  
ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อย

กว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน 
ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนน  

แต่ละวิชาอย่างน้อย 145 คะแนน 

3. ระบบนิวซีแลนด์ 
1. ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA)  

ซึ่ งอยู่ ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ านวนไม่น้อยว่า 80 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 

- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต   
การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย  

ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) 
หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก  New Zealand Qualifications Authority 
(NZQA) 

ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
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2. ผู้สมัครที่ สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่ งอยู ่
ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ ากัน   
นับจ านวนรวมไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต  ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่ 

- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages (ESOL)  
ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ 

จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) 
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

4. หลักสูตรนานาชาติ  International Baccalaureate (IB) 
ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) และ/หรือ 

ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้ 
1)  ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5 

หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of 
Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตาม เกณฑ์ ของ  International Baccalaureate 
Organisation (IBO)  ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้ยกเว้นการเรียนบางวิชาในปี 1 ที่ผู้สมัครเรียนผ่านมาแล้ว
ตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher level ที่ได้คะแนนสูงกว่า 4-5 ขึ้นไป เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ 

2)  ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ ากัน และได้ผลการ
เรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 2 (เทียบเท่ากับ 60 เปอร์เซนต์ หรือ GPA รายวิชา 2 ขึ้นไป)  ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณาลดจ านวนวิชาเพ่ือรับผู้ส าเร็จการศึกษาให้เหลืออย่างน้อย 3-4 วิชา ที่ตรงกับสายวิชาที่ผู้สมัครจะสมัครเข้า
รับการศึกษา เช่นเดียวกับในต่างประเทศ 

5. หลักสูตรนานาชาติ จากประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1- 4  
 ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545 (เอกสารแนบ 1) 
 
 
หมายเหตุ  

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 นี้ใช้เป็นแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาส าหรับผู้สมัครที่สมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสิทธิ์ในการพิจารณา
สุดท้ายเป็นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 4) 

ทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพ่ิมเติม) 
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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