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คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)

ปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้สมัคร
ที่มาและนโยบาย
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System: TCAS) เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้ ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ ลด
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง (ปี
การศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจำนวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยเริม่ ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น
มา ทั้งนี้ ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได้รบั หลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย โดย
ยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผูส้ มัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะเข้า
ระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผูส้ มัคร
นิยามศัพท์
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System : TCAS)
ทปอ.
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สมาคม ทปอ.
สมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ทปอ. มทร.
ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทปอ. มรภ.
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สสอท.
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สทศ.
สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กสพท.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

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

TCAS63
ระบบ TCAS63

2

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563
สถาบัน
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกใน TCAS63
สาขาวิชา
สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TCAS63 ที่เปิดรับผูส้ มัครเข้า
ศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มกี ารจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ มี
กลุ่มเป้าหมายทัง้ ที่เป็นนักเรียนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต่างประเทศ ที่รบั การรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ทัง้ นี้ อาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3 ภาค
การศึกษา ก็ได้
ผู้สมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/สถาบันกำหนดให้สามารถสมัครเข้าคัดเลือกใน
สถาบันอุดมศึกษาได้
ผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัครที่ได้รบั การประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให้เข้า
ศึกษาได้
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่ได้รบั การประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้ และได้ดำเนินการ
ยืนยันสิทธิ์นั้นในระบบ TCAS63 โดยเป็นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชา/
สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเปิดภาคการศึกษา
การบริหารจัดการสิทธิ์ ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง ของ ทปอ. เพื่อให้ผสู้ มัคร/
สถาบันอุดมศึกษาได้เข้าใช้งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด้วย การยืนยันสิทธิ์
การไม่ใช้สิทธิ์ การสละสิทธิ์ การคืนสิทธิ์ การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์
1. การยืนยันสิทธิ์
กระบวนการทีผ่ ู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ว่ามีความประสงค์จะ
เข้าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศว่าตนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
ทั้งนี้ ระบบได้ออกแบบให้เลือกว่าจะ ยืนยันสิทธิ์ หรือไม่ใช้สทิ ธิ์
2. การไม่ใช้สิทธิ์
กระบวนการทีผ่ ู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในระบบเพื่อแจ้งความประสงค์ว่า ไม่ใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศว่าตนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
หรือ เป็นผูผ้ ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในช่วงเวลา
ที่ระบบเปิดให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์
3. การสละสิทธิ์
กระบวนการทีผ่ ู้ยืนยันสิทธิ์เข้าไปในระบบเพื่อแจ้งขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว
ซึ่งจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในกรณีที่ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป
4. การคืนสิทธิ์
เมื่อมีการสละสิทธิ์ในระบบ ผู้สมัครจะได้รบั การคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สทิ ธิ์
สมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ทันที
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5. การตรวจสอบ
สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา/ผูส้ มัครเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผูส้ มัคร
สถานะการใช้สิทธิ์ ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด/แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์ และผู้นั้นมี
สิทธิ์ที่จะสมัครคัดเลือกรอบนั้น ๆ ได้หรือไม่

การบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับ TCAS63 (รอบที่ 1 – 4 เท>านั้น)
1. การยืนยันสิทธิ์ และ การไม่ใช้สิทธิ์
ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบในแต่ละรอบ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหรือไม่
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาทีก่ ำหนดของการคัดเลือกแต่ละรอบ ยกเว้น การคัดเลือก
ในรอบที่ 5 ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
1.1 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2
1.1.1 ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
1.1.2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว
1.1.3 กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอื ถือด้วยรหัสผ่านที่ได้รับทาง
อีเมล หรือเบอร์มือถือ (One Time Password: OTP)
1.1.4 ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน
สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด
3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครัง้ ของการยืนยันสิทธิ์
1.1.5 ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์”
และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอื ถือด้วยรหัส OTP
1.1.6 ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่า
ผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สทิ ธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ตอ้ งการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการ
คัดเลือก ซึง่ จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาทีก่ ำหนดไม่ได้
ผู้สมัครยืนยันตนเองเข้าระบบ
ยืนยันสิทธิ์

ไม่ใช้สิทธิ์

(1) ระบบจะประกาศสาขาวิชา/สถาบันทีผ่ สู้ มัครผ่านการคัดเลือกทั้งหมด
(2) ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
(3) เปลี่ยนได้อีก 2 ครัง้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิดระบบ
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1.2 การยืนยันสิทธิ์ ณ วันสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 3 และ รอบ
ที่ 4
1.2.1 ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว
1.2.2 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์
1.2.3 ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้
ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชากำหนด
และลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความ
ประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษา จะถือว่าผูผ้ ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ทันที และนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
1.2.4 ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้
ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก่ ำหนด หรือ เข้าสอบ
สัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชา
นั้น ๆ โดยลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ไม่ใช้สิทธิ์” จะถือว่าผูผ้ ่านการ
คัดเลือกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ผู6ผ+านการคัดเลือกสามารถสมัครในรอบถัดไปได6
แต+จะขอกลับมาใช6สทิ ธิ์เข6าศึกษาในภายหลังไม+ได6
1.2.5 ในกรณีที่ผผู6 +านการคัดเลือกเข6ารับการสัมภาษณ_และถูกตรวจพบว+ามีคุณสมบัติไม+ตรง
ตามเกณฑ_ทสี่ าขาวิชากำหนดและประกาศให6ทราบแล6ว สาขาวิชาสามารถปฏิเสธการรับ
ผู6ผ+านการคัดเลือกเข6าศึกษาได6 ทั้งนี้ ต6องแจ6งให6ผเู6 ข6าสัมภาษณ_รับทราบเหตุผลของการ
ปฏิเสธการรับเข6าศึกษา และบันทึกผลการรับทราบเปeนลายลักษณ_อักษร
1.2.6 สาขาวิชาแจ6งผลการปฏิเสธการรับเข6าให6สถาบันทราบ และสถาบันแจ6ง ทปอ. เพื่อ
เยียวยาให6ผผู6 +านการคัดเลือกได6มีโอกาสเข6าศึกษาในลำดับทีผ่ +านการคัดเลือกถัดไป
1.2.7 ถ6าผู6ผ+านการคัดเลือกที่ไม+มีคุณสมบัติตามทีส่ าขาวิชากำหนด ไม+ประสงค_จะเข6าศึกษาใน
สาขาวิชาลำดับถัดไป จะถือว+า ยังไม+ใช6สิทธิ์ สามารถสมัครในรอบถัดไปได6
ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อสัมภาษณ์เพียง 1 สาขาวิชา
ไปรับการสัมภาษณ์ และ
แจ้ง "ยืนยันสิทธิ์" ที่สาขาวิชา

ไม่ไปสัมภาษณ์ หรือ แจ้ง
"ไม่ใช้สิทธิ์" ที่สาขาวิชา

สาขาวิชา/สถาบัน ส่งชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธิ์ และมี
คุณสมบัติครบถ้วน) ผู้ไม่ผา่ นการคัดเลือก พร้อมเหตุผล ผู้ไม่ใช้
สิทธิ์ และผูข้ าดสอบสัมภาษณ์ มาที่ ทปอ.
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2. การสละสิทธิ์
ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว ต้องการทีจ่ ะขอสละสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว ให้
แจ้งขอสละสิทธิ์ในระบบเท่านั้น ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ้งสละสิทธิ์กับสาขาวิชา/สถาบัน หรือทำจดหมายเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรแจ้งมาที่ ทปอ. จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได้
2.1 ระบบเปิดให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ได้ในช่วงเวลาทีก่ ำหนด
2.2 กด “สละสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือ ด้วยระบบ OTP
2.3 หากพ้นกำหนดช่วงเวลาของการสละสิทธิ์ ผู้สมัครไม่สามารถขอสละสิทธิ์ได้ ต้องรอช่วงเวลาที่
ระบบเปิดให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในช่วงถัดไป
2.4 ผู้สมัครไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลังจากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
2.5 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่ไม่ได้ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา จะไม่ถือว่า
เป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถไปสมัครในรอบถัดไปได้
2.6 การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดให6ทำได6เพียง 1 ครั้งภายในช+วงเวลาที่กำหนดของแต+ละรอบ เพื่อ
สมัครในรอบถัดไปได6 หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม+สามารถเข6าสู+กระบวนการสมัครและคัดเลือกใน
รอบถัดไปได6
3. การคืนสิทธิ์
สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให้ ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธิ์ในระบบได้ทันทีท่ผี ู้สมัครดำเนินการผ่าน
ระบบในช่วงเวลาทีก่ ำหนด
3.1 ระบบออกแบบให้มีการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติภายในช่วงเวลาที่กำหนด
3.2 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว สามารถขอสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายในช่วง
เวลาที่กำหนด
3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและรายชื่อผูส้ ละสิทธิ์ หลังจาก
วันสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ ตามลำดับ
4. การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์
สามารถตรวจสอบสถานะของผู้สมัครว่ายืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์
4.1 ผู้สมัครเข้าระบบ จะเห็นข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ ของตนเอง
4.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ของผู้สมัครได้
โดยส่งรายชื่อและเลข
ประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเข้าระบบแบบออนไลน์เป็นรายบุคคล หรือ เป็นไฟล์หลายคน
หรือแบบอัตโนมัติด้วยระบบ API
4.3 ระบบตรวจสอบสถานการณ์ใช้สิทธิ์ของผู้สมัครก่อนประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
และ รอบที่ 2 หรือก่อนดำเนินการคัดเลือกในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4
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รูปแบบการคัดเลือกของ TCAS63
รูปแบบที่

กลุ>มเปLาหมาย

การกำหนด
องคNประกอบ/เกณฑN

ผลการสอบรายวิชา

1. แฟiมสะสมผลงาน
(Portfolio)

นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

ไม+มี

2. โควตา
(Quota)

นักเรียนจากโควตา
พื้นที่ เครือข+าย
โครงการพิเศษ

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

สามัญ 9 วิชา GAT,
PAT, ONET (ตาม
ประกาศสาขาวิชา)

3. รับตรงร+วมกัน
(Admission 1)

ผู6สมัคร/นักเรียนจาก
ทั่วประเทศ

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
(ทปอ. เปeนศูนย_กลาง
การรับสมัคร)

สามัญ 9 วิชา GAT,
PAT, ONET (ตาม
ประกาศสาขาวิชา)

4. รับกลางร+วมกัน
(Admission 2)

ผู6สมัคร/นักเรียนจาก
ทั่วประเทศ

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
กำหนดร+วมกันแบ+งเปeน
10 กลุม+ (ทปอ. บริหาร
จัดการทั้งหมด)

สามัญ 9 วิชา GAT,
PAT, GPAX, ONET
กำหนดสัดส+วนแจ6ง
ล+วงหน6า 3 ป‚

5. รับตรงอิสระ
(Direct Admission)

ผู6สมัคร/นักเรียนจาก
ทั่วประเทศ

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

อาจมีหรือไม+มี (ตาม
ประกาศสาขาวิชา)

รอบการคัดเลือกของ TCAS63
รอบการคัดเลือก
1. แฟiมสะสมผลงาน (Portfolio)
2. โควตา (Quota)
3. รับตรงร+วมกัน (Admission 1)
4. รับกลางร+วมกัน (Admission 2)
5. รับตรงอิสระ (Direct Admission)

รูปแบบการคัดเลือก
1. แฟiมสะสมผลงาน (Portfolio)
2. โควตา (Quota)
3. รับตรงร+วมกัน (Admission 1)
4. รับกลางร+วมกัน (Admission 2)
5. รับตรงอิสระ (Direct Admission)
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1. ผู6สมัครแต+ละคนมี 1 สิทธิ์ในการเข6าศึกษา แต+สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไปแล6วเพือ่ สมัครคัดเลือก
และยืนยันสิทธิ์ในรอบต+อไปได6อีก 1 ครัง้ (ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาได6สูงสุด 2 ครัง้ ) โดยต6องสละสิทธิ์
สาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาไปแล6วในระบบตามช+วงเวลาที่กำหนด ก>อน ทำการสมัครคัดเลือก
ในรอบถัดไปได6
2. ผู6สมัครลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 ได6ตั้งแต+วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปeนต6นไป โดยกรอก
ข6อมูลส+วนตัว ได6แก+
Ø รหัสประจำตัวผู6สมัคร (username) ได6แก+
Ø เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร6อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สำหรับผูส6 มัครสัญชาติไทย
Ø เลข G (เลข 13 หลัก) พร6อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับ
ผู6สมัครชาวต+างชาติที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 6 หรือเทียบเท+าในประเทศไทย และ
สป. ศธ. ได6ออกเลข G จากระบบ GCODE ให6ใช6งานแทนเลขประจำตัวประชาชน
Ø เลขพาสปอร_ต พร6อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ สำหรับผู6สมัครชาวต+างชาติที่ไม+มี
เลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ.
Ø รหัสผ+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+ละอีเมลสามารถใช6ลงทะเบียนได6เพียง 1 บัญชีใช6งานเท+านั้น
ซึ่งสามารถใช6เปeน username ได6หลังจากลงทะเบียนเรียบร6อยแล6ว
3. เมื่อผู6สมัครลงทะเบียนเข6าใช6งานระบบ TCAS63 แล6ว ให6ตรวจสอบข6อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบ
ได6มาจากฐานข6อมูลของศูนย_พฒ
ั นาระบบข6อมูลทางการศึกษา (iCAS) ภายใต6การดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หากพบข6อผิดพลาดให6แจ6งแก6ไขข6อมูลในระบบ
TCAS63 โดยแนบหลักฐานประกอบการแก6ไข ได6แก+
Ø รูปถ+ายบัตรประจำตัวประชาชนด6านหน6าเพียงด6านเดียว เปeนไฟล_นามสกุล jpg สำหรับการ
แก6ไขชื่อ นามสกุล และ วันเดือนป‚เกิด
Ø รูปถ+ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน6าทีม
่ ีข6อมูล รวมเปeนไฟล_เดียว เปeนไฟล_
นามสกุล pdf สำหรับการแก6ไขชื่อโรงเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ
คะแนนกลุ+มสาระการเรียนรู6
4. ผู6สมัครกรอกข6อมูลส+วนตัวเพิ่มเติม ได6แก+
Ø ส+วนสูง (หน+วยเปeนเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน+วยเปeนกิโลกรัม)
Ø เบอร_โทรศัพท_มอื ถือ (ถ6ามี)
Ø ชื่อ นามสกุล ของบิดา และ มารดา
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ชื่อ นามสกุล ของผู6ปกครอง พร6อมเบอร_โทรศัพท_มือถือ และอีเมล
Ø ชื่อ นามสกุล ของคุณครูหรือผู6อำนวยการโรงเรียน พร6อมเบอร_โทรศัพท_มือถือ
ผู6สมัครต6องเปeนผู6ตรวจสอบข6อมูลของตนเองในระบบให6มีความถูกต6องทัง้ หมด การใช6ข6อมูลที่ไม+เปeน
ความจริงอาจส+งผลให6ผลการคัดเลือกเปeนโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกในรอบ
ถัดไปได6 หากพบข6อมูลทีผ่ ิดพลาดในระบบ ต6องรีบดำเนินการแจ6งแก6ไขข6อมูลในระบบทันที
ผู6สมัครทีเ่ ข6าร+วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต+างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ป‚การศึกษา โดย
โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต+างประเทศแล6วให6สำเร็จการศึกษาได6 สามารถใช6ผลการเรียนเฉลี่ย
(GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได6
ทั้งนี้ ผูส6 มัครต6องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่ต+างประเทศ (Transcript) พร6อมระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ. 1) ให6กับสถาบันทีร่ ับเข6าศึกษาด6วย
ผู6สมัครทีส่ ำเร็จการศึกษาจากสถาบันต+างประเทศในระดับเทียบเท+าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ6า
ต6องการสมัครคัดเลือกในรอบที่ 4 ให6ดำเนินการ upload เอกสารต+าง ๆ เพื่อเทียบวุฒิตามประกาศ
ของที่ประชุมอธิการบดีแห+งประเทศ เรื่อง เกณฑ_การเทียบวุฒิการศึกษาเท+ากับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำป‚การศึกษา 2562
วิธีการยืนยันตัวตนของผู6สมัคร มีให6เลือก 2 วิธี ได6แก+ อีเมล และ เบอร_โทรศัพท_มือถือ ด6วยผ+าน
ระบบ One Time Password (OTP) สำหรับ
Ø การแก6ไขข6อมูลส+วนตัว (อีเมล และ เบอร_มือถือ)
Ø การยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาที่ได6รับการประกาศรายชื่อว+าผ+านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และรอบที่
2 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต6องการยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษา
Ø การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3 และรอบที่ 4
Ø การเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4
Ø การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาแล6ว
ผู6สมัครต6องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได6ดำเนินการในขัน้ ตอนต+าง ๆ จนมั่นใจว+าระบบได6
ดำเนินการเรียบร6อยตามที่ต6องการ ทัง้ นี้ ระบบจะอีเมลแจ6งผลการดำเนินการถึงผู6สมัครทุกครัง้ ที่มี
การดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน
ก+อนการสมัครในแต+ละรอบ ผูส6 มัครต6องศึกษาคุณสมบัติของแต+ละสาขาวิชาที่ต6องการสมัครอย+าง
ละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด6วยความระมัดระวัง
การสมัครในรอบที่ 1 แฟiมสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 โควตา (Quota) และ รอบที่ 5 รับ
ตรงอิสระ (Direct Admission) ให6สมัครที่โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ป•ดรับของสาขาวิชานั้น
(ดูตามประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา)
การสมัครในรอบที่ 3 รับตรงร+วมกัน (Admission 1) และ รอบที่ 4 รับกลางร+วมกัน (Admission 2)
ให6สมัครผ+านระบบ TCAS63 โดยการสมัครในรอบที่ 3 สามารถเลือกสาขาวิชาได6 1 – 6 สาขาวิชา
ขึ้นกับความประสงค_ของผูส6 มัคร และ การสมัครในรอบที่ 4 สามารถเลือกสาขาวิชาได6 1 – 4
สาขาวิชา ขึ้นกับความประสงค_ของผู6สมัคร โดยการสมัครทั้งสองรอบนี้ ให6เรียงลำดับสาขาวิชาตาม
Ø

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
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ความสนใจเข6าเรียนจากสนใจเข6าเรียนมากที่สุด คือ ลำดับที่ 1 ไล+ระดับความสนใจลงไปเรื่อย ๆ
ผู6สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได6ภายในช+วงระยะเวลาการรับสมัคร
ของแต+ละรอบ (จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันป]ดรับสมัคร) รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่
เลือกสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ด6วย จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยัน
ตัวตนผ+านระบบ OTP)
ในการเลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครของรอบที่ 4 ระบบ TCAS63 จะแสดงผลคะแนนของผู6สมัคร
ตามเกณฑ_การคัดเลือกของสาขาวิชานั้น ๆ หากพบว+า ระบบแสดงผลคะแนนที่ไม+ถูกต6อง ให6ผสู6 มัคร
ตรวจสอบคะแนนสอบต+าง ๆ ทีอ่ ยู+ในระบบ (GPAX, O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ) และ
แจ6งแก6ไขข6อมูลคะแนนสอบให6เรียบร6อยภายในช+วงเวลาของการเป•ดระบบรับสมัคร
ค+าใช6จ+ายสำหรับการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ขึ้นอยูก+ ับจำนวนสาขาวิชาที่แจ6งความจำนงในการ
สมัครคัดเลือกของแต+ละรอบ
Ø รอบที่ 3 ค+าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท และ ค+าบริหารส+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
การชำระเงินค+าสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 สามารถชำระผ+านระบบ Prompt Pay ที่ผกู บัญชี
กับเบอร_โทรศัพท_มือถือ, Mobile Banking และ Internet Banking ภายในเวลา 23.29 น.
ของวันป]ดรับสมัคร โดยไม+เสียค+าบริการ หรือพิมพ_ใบแจ6งชำระเงินค+าสมัคร (มี QR Code) เพื่อ
นำไปชำระเงินได6ที่ Counter Service ร6าน 7-11 ภายในเวลา 23.59 น. ของวันป]ดรับสมัคร
โดยมีค+าบริการ หากพ6นเวลาที่กำหนด จะถือว+ายกเลิกการสมัครเข6าคัดเลือก ทัง้ นี้ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินค>าสมัครในทุกกรณี
ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม+ครบตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดและได6ชำระเงินค+าสมัครเรียบร6อยแล6ว แต+
ประสงค_จะเพิม่ จำนวนสาขาวิชาในการสมัครคัดเลือก ให6ผสู6 มัครชำระเงินค+าสมัครเพิ่มให6เรียบร6อย
ภายในเวลาที่กำหนดของวันป•ดรับสมัคร ระบบ TCAS63 จะพิจารณาจำนวนสาขาวิชาที่สมัครตาม
ยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท+านั้น โดยเรียงจากสาขาวิชาในลำดับที่ 1 ไปตามจำนวน
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สาขาวิชาที่ได6ชำระเงินเรียบร6อย ส+วนที่ไม+ได6ชำระเงินหรือชำระเกินเวลาทีก่ ำหนด จะถือว+าเปeนโมฆะ
18. การยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ให6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาโดยเลือก
สาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS63 พร6อมยืนยันตัวตนผ+านระบบ
OTP ทางอีเมล หรือ เบอร_โทรศัพท_มือถือที่ได6ลงทะเบียนไว6แล6ว หากไม+เลือกสาขาวิชาที่ต6องการเข6า
ศึกษาภายในช+วงเวลาที่กำหนด (23.59 น. ของวันสุดท6ายทีเ่ ป•ดระบบให6ยืนยันสิทธิ์) จะถือว+าผูส6 มัคร
ไม+ต6องการใช6สิทธิ์ในการเข6าศึกษาและการคัดเลือกในรอบนัน้ เปeนโมฆะ โดยผู6สมัครสามารถสมัคร
คัดเลือกในสาขาใหม+หรือสาขาเดิมในรอบถัดไปได6 ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาเพื่อ
ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาได6อีกเพียง 2 ครัง้ (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP สูงสุด 3
ครั้ง) จนถึงเวลาป•ดระบบของรอบนั้น ๆ หากพ6นกำหนดเวลาของการยืนยันสิทธิ์แล6ว ไม+อนุญาตให6
เปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่ได6สิทธิ์เข6าศึกษาได6อีก และหากไม+ประสงค_เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่
ได6ยืนยันสิทธิ์ไปแล6ว ให6ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบตามช+วงเวลาทีก่ ำหนด
19. การยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ให6แจ6งยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในวัน
สอบสัมภาษณ_ หากไม+ไปสอบสัมภาษณ_ในวันเวลาที่กำหนด หรือไปสอบสัมภาษณ_แล6วแจ6งต+อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ_ว+าไม+ประสงค_เข6าศึกษา จะถือว+าผู6สมัครไม+ใช6สิทธิ์ในการเข6าศึกษา
ผู6สมัครสามารถสมัครในรอบถัดไปได6 แต+จะไม+สามารถขอใช6สิทธิ์เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ได6รับการ
คัดเลือกแล6วในภายหลังได6
20. หากดำเนินการสละสิทธิ์ที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาแล6ว จะไม+สามารถขอคืนสิทธิ์กลับเข6าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ได6สละสิทธิ์ไปแล6วไม+ว+ากรณีใด ๆ แต+สามารถเลือกสมัครสาขาวิชานั้นในรอบถัดไปได6

ปฏิทินกิจกรรม
รอบที่ 1 แฟiมสะสมผลงาน (Portfolio) ไม+ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือข6อปฏิบัติ

ระยะเวลา 2 ธันวาคม 2562 ถึง 4 กุมภาพันธN 2563
กิจกรรม
ผูVรับผิดชอบ
ช>วงเวลา
1.1 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 พร6อมตรวจสอบข6อมูล
ผู6สมัคร
ตั้งแต+วันที่ 2 ธ.ค. 62
พื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ
1.2 เป•ดระบบการรับสมัคร โดยกำหนดช+วงการรับสมัครได6ตาม สถาบันอุดมศึกษา
2 - 16 ธ.ค. 62
ความเหมาะสม
1.3 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
ผู6สมัคร
2 - 16 ธ.ค. 62
1.4 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ_ (ควรจัดสอบ
สถาบันอุดมศึกษา 17 ธ.ค. 62 - 27 ม.ค. 63
สัมภาษณ_ในช+วงวันหยุดเสาร_-อาทิตย_ เพื่อไม+ให6กระทบการ
เรียนตามปกติของผูส6 มัคร) และ สรุปผล
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กิจกรรม
1.5 ส+งรายชื่อผู6สมัครเข6าระบบ TCAS63 เพื่อดึงข6อมูลคะแนน
GPAX 5 ภาคและคะแนนกลุ+มสาระฯ ของผูส6 มัคร

ผูVรับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

ช>วงเวลา
18 – 24 ธ.ค. 62

1.6 ส+งรายชื่อผู6สมัครและผูผ6 +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 1 เข6า
ระบบ TCAS63

สถาบันอุดมศึกษา

22 - 28 ม.ค. 63

1.7 ส+งรายชื่อผู6สมัครและผูผ6 +านการคัดเลือกที่เปeนคนไทยใน
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 เข6าระบบ TCAS63
1.8 ประกาศรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือก รอบที่ 1

สถาบันอุดมศึกษา

22 - 28 ม.ค. 63

ทปอ.

30 ม.ค. 63

1.9 ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษารอบ 1 ในระบบ โดยเลือกสาขาทีผ่ า+ น
ผู6สมัคร
การคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก6ไขได6ทั้งหมด 3
ครั้ง) ถ6าไม+ยืนยันสิทธิ์ จะถือว+าไม+ต6องการใช6สิทธิ์เข6าศึกษา จะ
ขอใช6สิทธิ์เข6าศึษาในภายหลังไม+ได6
1.10 สละสิทธิ์เข6าศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 1 สำหรับผู6ที่
ผู6สมัคร
ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1
1.11 ดึงรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1 เพื่อปรับ
สถาบันอุดมศึกษา
แผนการรับของรอบถัดไป
1.12 ประกาศรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1
สถาบันอุดมศึกษา

30 - 31 ม.ค. 63

1 - 2 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63

รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

ระยะเวลา 6 กุมภาพันธN ถึง 27 เมษายน 2563
กิจกรรม
ผูVรับผิดชอบ
2.1 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 (สำหรับผู6ที่ยงั ไม+เคย
ผู6สมัคร
ลงทะเบียนมาก+อน)
2.2 เป•ดระบบการรับสมัคร โดยกำหนดช+วงการรับสมัครได6ตาม สถาบันอุดมศึกษา
ความเหมาะสม
2.3 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ+านโรงเรียน (ตาม
ผู6สมัคร หรือ
เงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษา)
โรงเรียน
2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส6 มัคร และ ตรวจสอบรายชื่อใน สถาบันอุดมศึกษา
ระบบที่ไม+ได6รบั อนุญาตให6สมัครได6 (นิสิต/นักศึกษาปŸจจุบันของ
สาขาวิชาที่มีข6อตกลงร+วมกัน หรือ ผูส6 มัครที่มสี ถานะยืนยันสิทธิ์
เข6าศึกษาในระบบ TCAS63)

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

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

กิจกรรม
2.5 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 2 – 4
2.6 สอบวิชาเฉพาะเพิม่ เติมตามทีส่ ถาบันกำหนด
2.7 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา O-NET
2.8 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT
2.9 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2.10 ดึงข6อมูลคะแนน GPAX 5 ภาค คะแนนกลุ+มสาระฯ ของ
ผู6สมัคร และ คะแนนสอบ O-NET, V-NET, I-NET, B-NET,
GAT/PAT, สามัญ 9 วิชาของผูส6 มัคร
2.11 ตรวจสอบข6อมูลคะแนนสอบ สทศ. ในระบบ TCAS63
2.12 ส+งข6อมูลคะแนน GPAX6 ภาคของนักเรียนทั้งหมดเข6า
ระบบ TCAS63
2.13 ตรวจสอบข6อมูลคะแนน GPAX6 ภาคของตนเองในระบบ
TCAS63
2.14 ดึงข6อมูลคะแนน GPAX 6 ภาคของผู6สมัคร
2.15 ส+งรายชื่อผูส6 มัครและผูผ6 +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 2 เข6า
ระบบ TCAS63
2.16 ส+งรายชื่อผูส6 มัครและผูผ6 +านการคัดเลือกที่เปeนคนไทยใน
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 2 เข6าระบบ TCAS63
2.17 ตรวจสอบรายชื่อผูส6 มัครและผูผ6 +านการคัดเลือกในรูปแบบ
ที่ 2 กับรายชื่อผู6ทมี่ ีสถานะยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในระบบ
TCAS63
2.18 ประกาศรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือก รอบที่ 2
2.19 ยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษารอบที่ 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาที่
ผ+านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก6ไขได6ทั้งหมด 3
ครั้ง) ถ6าไม+ยืนยันสิทธิ์ จะถือว+าไม+ต6องการใช6สิทธิ์เข6าศึกษา จะ
ขอใช6สิทธิ์เข6าศึษาในภายหลังไม+ได6
2.20 สละสิทธิ์เข6าศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 2 สำหรับผู6
ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2
2.21 ดึงรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
2.22 ประกาศรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 2
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ผูVรับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา
ผู6สมัคร
สทศ.
สทศ.
สทศ.
สถาบันอุดมศึกษา

ช>วงเวลา
7 - 8 ก.พ. 63
6 - 12 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63
7 เม.ย. 63

ผู6สมัคร
สพฐ.

8 - 26 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63

ผู6สมัคร

12 - 26 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

13 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

20 เม.ย. 63

ทปอ.

21 เม.ย. 63

ทปอ.
ผู6สมัคร

22 เม.ย. 63
22 - 23 เม.ย. 63

ผู6สมัคร

24 - 25 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

26 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

27 เม.ย. 63
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หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองในการบริหารจัดการภายในได6 จะต6องเปeนโครงการนโยบายของรัฐบาล หรือโครงการที่ได6รับ
การสนับสนุนให6หน+วยงานหรือให6บุคคล หรือโครงการที่มีเงื่อนไขเฉพาะพิเศษ เช+น ครูคืนถิ่น แพทย_ชนบท จุฬาชนบท โดย
โครงการต6องส+งรายชื่อ และเอกสารยินยอมให6ส+งชื่อมาตัดสิทธิ์ในระบบลงนามโดยผู6สมัคร มายัง ทปอ.

รอบที่ 3 รับตรงร+วมกัน (Admission 1) ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ระยะเวลา 17 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม
3.1 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 (สำหรับผู6ที่ยงั ไม+เคย
ลงทะเบียนมาก+อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครแบบ
เรียงลำดับไม+เกิน 6 อันดับ พร6อมชำระเงินค+าสมัครผ+านระบบ
Prompt Pay ทีผ่ ูกบัญชีกับเบอร_โทรศัพท_มือถือ (ไม+มี
ค+าบริการ), Internet Banking (ไม+มีค+าบริการ), Mobile
Banking (ไม+มีค+าบริการ), Credit Card (มีค+าบริการ) (ภายใน
เวลา 23.29 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 63) หรือ Counter
Service (มีค+าบริการ) (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 27
เม.ย. 63) ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินค+าสมัคร
แยกอิสระจากกัน (ต6องชำระเงิน และ ยืนยันการเลือก
สาขาวิชา ภายในเวลาที่กำหนด) แต+สามารถชำระเงินเพิม่ เพือ่
เลือกสาขาเพิ่มได6 ซึ่งระบบอนุญาตให6เปลี่ยนแปลงข6อมูล
สาขาวิชาที่เลือกสมัครได6จนถึงเวลาป•ดระบบรับสมัคร (ภายใน
เวลา 23.59 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 63)
3.2 ส+งชื่อนิสิต/นักศึกษาปŸจจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เข6าระบบ TCAS63
3.3 ตรวจสอบรายชื่อผูส6 มัครรูปแบบที่ 3 กับ รายชื่อผู6ยงั คง
ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 หรือ ผู6ที่ได6
ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง และ รายชื่อนิสิต/
นักศึกษาปŸจจุบันทีส่ าขาไม+อนุญาตให6สมัครเข6าศึกษาได6
3.4 ดึงข6อมูลผูส6 มัครรูปแบบที่ 3 ไปดำเนินการคัดเลือก โดย
เรียงลำดับผูผ6 +านการคัดเลือก (Ranking)
3.5 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 3 - 4
3.6 ประมวลผลผูส6 มัคร โดยเรียงลำดับผูผ6 +านการคัดเลือก
(Ranking) ตามเกณฑ_ที่แต+ละสาขาวิชากำหนด
3.7 ส+งชื่อผูส6 มัครรูปแบบที่ 3 ทุกคน พร6อมลำดับการคัดเลือก

ผูVรับผิดชอบ
ผู6สมัคร

ช>วงเวลา
17 - 27 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

17 เม.ย. 63

ทปอ.

28 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

28 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

28 - 29 เม.ย. 63
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 63

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

กิจกรรม
เข6าระบบ TCAS63 (ถ6าไม+ผ+านการคัดเลือก คุณสมบัติไม+เปeนไป
ตามเกณฑ_ทกี่ ำหนด ให6ระบุลำดับเปeน 0)
3.8 ส+งรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือกเข6าเรียนในโครงการทีผ่ ู6เรียน
ได6รับทุนการศึกษา 100% (ไม+ได6เข6าร+วมการคัดเลือกในระบบ
TCAS) เช+น จุฬาชนบท เปeนต6น
3.9 ส+งรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา
(คัดเลือกตัวสำรอง) เช+น แพทย_ชนบท เปeนต6น
3.10 ประมวลผลการจัดลำดับผูผ6 +านการคัดเลือกของแต+ละ
สาขาวิชา (Sorting)
3.11 ประกาศรายชื่อผู6สมัครรูปแบบที่ 3 ทีม่ ีสทิ ธิ์เข6าสอบ
สัมภาษณ_
3.12 ดึงข6อมูลรายชื่อผูม6 สี ิทธิ์เข6าสอบสัมภาษณ_
3.13 เข6ารับการสัมภาษณ_และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด ถ6าไม+ไปสัมภาษณ_ จะถือว+า ไม+ขอ
ใช6สิทธิ์เข6าศึกษา สามารถสมัครรอบถัดไปได6 เมือ่ ไปสัมภาษณ_
ให6ตัดสินใจว+าจะยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาหรือไม+ขอใช6สิทธิ์เข6า
ศึกษา โดยแจ6งความประสงค_ต+อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ_
และลงลายมือชื่อเปeนหลักฐาน
3.14 ส+งผลการสอบสัมภาษณ_เข6าระบบ TCAS63 (ผู6ยืนยันสิทธิ์
เข6าศึกษา ผู6ไม+ขอใช6สิทธิ์เข6าศึกษา ผู6ขาดสอบสัมภาษณ_ ผู6ที่ไม+มี
คุณสมบัติตามเกณฑ_ทสี่ าขาวิชากำหนด พร6อมระบุเหตุผล)
3.15 ประกาศรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 3
3.16 สละสิทธิ์เข6าศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 3 สำหรับผู6
ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 หรือ รอบที่ 3
3.17 ดึงรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 3 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
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ผูVรับผิดชอบ

ช>วงเวลา

สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 63

ทปอ.

3 - 7 พ.ค. 63

ทปอ.

8 พ.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา
ผู6สมัคร

8 พ.ค. 63
11 - 15 พ.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา

16 พ.ค. 63

ทปอ.
ผู6สมัคร

17 พ.ค. 63
17 - 18 พ.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา

19 พ.ค. 63

รอบที่ 4 รับกลางร+วมกัน (Admission 2) ใช6คะแนนสอบข6อเขียนของ สทศ.
ระยะเวลา 7 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2563
กิจกรรม
4.1 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS63 (สำหรับผู6ที่ยงั ไม+เคย
ลงทะเบียนมาก+อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครแบบ

ผูVรับผิดชอบ
ผู6สมัคร

ช>วงเวลา
7 - 20 พ.ค. 63
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กิจกรรม
ผูVรับผิดชอบ
เรียงลำดับไม+เกิน 4 อันดับ พร6อมชำระเงินค+าสมัครผ+านระบบ
Prompt Pay ทีผ่ ูกบัญชีกับเบอร_โทรศัพท_มือถือ (ไม+มี
ค+าบริการ), Internet Banking (ไม+มีค+าบริการ), Mobile
Banking (ไม+มีค+าบริการ), Credit Card (มีค+าบริการ) (ภายใน
เวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 63) หรือ Counter Service
(มีค+าบริการ) (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 63)
ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินค+าสมัครแยกอิสระ
จากกัน (ต6องชำระเงิน และ ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ภายใน
เวลาที่กำหนด) แต+สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิม่ ได6
ซึ่งระบบอนุญาตให6เปลี่ยนแปลงข6อมูลสาขาวิชาที่เลือกสมัครได6
จนถึงเวลาป•ดระบบรับสมัคร (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่
20 พ.ค. 63)
4.2 ตรวจสอบรายชื่อผูส6 มัครรูปแบบที่ 4 กับ รายชื่อผู6ยงั คง
ทปอ.
ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 หรือ ผู6
ที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง และ รายชื่อนิสิต/
นักศึกษาปŸจจุบันทีส่ าขาไม+อนุญาตให6สมัครเข6าศึกษาได6
4.3 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 4
สถาบันอุดมศึกษา
4.4 ประมวลผลการจัดลำดับผูผ6 +านการคัดเลือกของแต+ละ
ทปอ.
สาขาวิชา (Sorting)
4.5 ประกาศรายชื่อผู6สมัครรูปแบบที่ 4 ที่มสี ิทธิ์เข6าสอบ
ทปอ.
สัมภาษณ_
4.6 ดึงข6อมูลรายชื่อผูม6 สี ิทธิ์เข6าสอบสัมภาษณ_
สถาบันอุดมศึกษา
4.7 เข6ารับการสัมภาษณ_และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ผู6สมัคร
ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด ถ6าไม+ไปสัมภาษณ_ จะถือว+า ไม+ขอ
ใช6สิทธิ์เข6าศึกษา สามารถสมัครรอบถัดไปได6 เมือ่ ไปสัมภาษณ_
ให6ตัดสินใจว+าจะยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาหรือไม+ขอใช6สิทธิ์เข6า
ศึกษา โดยแจ6งความประสงค_ต+อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ_
และลงลายมือชือเปeนหลักฐาน
4.8 ส+งผลการสอบสัมภาษณ_เข6าระบบ TCAS63 (ผูเ6 ข6าสอบ
สถาบันอุดมศึกษา
สัมภาษณ_ ผู6ขาดสอบสัมภาษณ_ ผู6ที่ไม+มีคุณสมบัติตามเกณฑ_ที่
สาขาวิชากำหนด พร6อมระบุเหตุผล)
4.9 ประกาศรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 4
ทปอ.
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ช>วงเวลา

21 พ.ค. 63

21 - 22 พ.ค. 63
23 - 28 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63
1 - 5 มิ.ย. 63

6 มิ.ย. 63

7 มิ.ย. 63

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

กิจกรรม
4.10 สละสิทธิ์เข6าศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 4 สำหรับผู6
ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 หรือ รอบที่ 4
4.11 ดึงรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 4 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
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ผูVรับผิดชอบ
ผู6สมัคร

ช>วงเวลา
7 - 8 มิ.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

9 มิ.ย. 63

ผูVรับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

ช>วงเวลา
9 - 30 มิ.ย. 63

ผู6สมัคร
สถาบันอุดมศึกษา

9 - 30 มิ.ย. 63
9 – 15 มิ.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

10 - 12 มิ.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

ภายใน 30 มิ.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

ภายใน 30 มิ.ย. 63

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
ระยะเวลา 9 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563
กิจกรรม
5.1 เป•ดระบบการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกภายใน
ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผูส6 มัคร
ซึ่งต6องไม+มีสถานะเปeนผู6ทมี่ ีชื่อยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษาอยู+ในระบบ
หรือ ไม+เปeนผู6ที่ได6ยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง
5.2 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา ตามช+วงเวลาที่สถาบันฯ กำหนด
5.3 ดึงข6อมูลคะแนน GPAX 6 ภาค และคะแนนสอบ สทศ.
ของผูส6 มัคร
5.4 ส+งข6อมูลรายชื่อสาขาวิชาที่เป•ดรับในรูปแบบที่ 5 พร6อม
จำนวนเรียกรับของแต+ละสาขาวิชา
5.5 ส+งรายชื่อผู6สมัครและผูผ6 +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 5 เข6า
ระบบ TCAS63
5.6 ประกาศรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 5

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562
1.ระบบอังกฤษ
ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จานวน 5 วิชา ได้คะแนนแต่ละรายวิชา
A*-C และต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้
1) AS จานวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ
2) GCE ‘A’ Level จานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E
หมายเหตุ
ก. สาหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี พ.ศ. 2559 และสอบได้ผลการสอบ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาจากหลั กสู ตรประเทศอัง กฤษ
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (เอกสารแนบ 2) ให้ผู้สมัครเหล่านี้ได้รับการเทียบ
วุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข. สาหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี พ.ศ. 2560 และสอบได้ผลการสอบ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาจากหลั กสู ตรประเทศอัง กฤษ
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 3) ให้ผู้สมัครเหล่านี้ มีสิทธิ์
ในการสมัครสอบ TCAS 2562 และสถาบันอุดมศึกษาที่รับผู้สมัครเหล่านี้จะเป็นผู้พิจารณาเสริมองค์ความรู้
ให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ระบบอเมริกา/แคนาดา
ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อย
กว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน
ผู้ ส มัครที่ส อบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผ ลการสอบ GED 4 รายวิช า โดยมีคะแนน
แต่ละวิชาอย่างน้อย 145 คะแนน
3. ระบบนิวซีแลนด์
1. ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า นวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
ซึ่ ง อยู่ ใ นความดู แ ลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ านวนไม่ น้ อ ยว่ า 80 หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วย
- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย
ผู้ จบการศึกษาจะต้องได้รั บประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement)
หนั งสื อรั บรองระดั บ จ านวนวิ ชา และจ านวนหน่ วยกิ ตของแต่ ละวิ ชา จาก New Zealand Qualifications Authority
(NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 1 ให้มีผลสาหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ
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2. ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า นวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่ ง อยู่
ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสู งกว่า อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ากัน
นับจานวนรวมไม่น้อยกว่า 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
จานวนวิชา และจานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2 ให้มีผลสาหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
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) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5
หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of
Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ ของ International Baccalaureate
Organisation (IBO) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้ยกเว้นการเรียนบางวิชาในปี 1 ที่ผู้สมัครเรียนผ่านมาแล้ว
ตามหลั ก สู ต ร IB Diploma ในระดั บ Higher level ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง กว่ า 4-5 ขึ้ น ไป เช่ น เดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ยใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ
2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ากัน และได้ผลการ
เรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 2 (เทียบเท่ากับ 60 เปอร์เซนต์ หรือ GPA รายวิชา 2 ขึ้นไป) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณาลดจานวนวิชาเพื่อรับผู้สาเร็จการศึกษาให้เหลืออย่างน้อย 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
เกณฑ์การเทีย บวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 นี้ใช้เป็นแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาสาหรับผู้สมัครที่สมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสิทธิ์ในการพิจารณา
สุดท้ายเป็นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 4)
ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
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เอกสารแนบ
1.
2.
3.
4.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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