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คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)

ปีการศึกษา 2563
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
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
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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” และ
ยืนยันตัวตนสำเร็จได้สูงสุด 3 ครัง้ ) โดยระบบจะนับเป็นหนึง่ ครั้งของการยืนยันสิทธิ์
1.1.5 ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์”
และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอื ถือด้วยรหัส OTP
1.1.6 ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ขอใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือ
ว่า ผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สทิ ธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับ
การคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สทิ ธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้
ผู้สมัครยืนยันตนเองเข้าระบบ
ยืนยันสิทธิ์

ไม่ขอใช้สิทธิ์

(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 โดยลงนามในเอกสารเพือ่ แสดงความประสงค์ว่า “ไม่ขอใช้สิทธิ์” จะถือว่าผูผ้ ่าน
การคัดเลือกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ผูผL +านการคัดเลือกสามารถสมัครในรอบ
ถัดไปไดL แต+จะขอกลับมาใชLสิทธิ์เขLาศึกษาในภายหลังไม+ไดL
1.2.5 ในกรณีที่ผผูL +านการคัดเลือกเขLารับการสัมภาษณbและถูกตรวจพบว+ามีคุณสมบัติไม+ตรง
ตามเกณฑbทสี่ าขาวิชากำหนดและประกาศใหLทราบแลLว สาขาวิชาสามารถปฏิเสธการรับ
ผูLผ+านการคัดเลือกเขLาศึกษาไดL ทั้งนี้ ตLองแจLงใหLผเูL ขLาสัมภาษณbรับทราบเหตุผลของการ
ปฏิเสธการรับเขLาศึกษา และบันทึกผลการรับทราบเปgนลายลักษณbอักษร
1.2.6 สาขาวิชาแจLงผลการปฏิเสธการรับเขLาใหLสถาบันทราบ และสถาบันแจLง ทปอ. เพื่อ
พิจารณาเยียวยาใหLผผูL +านการคัดเลือกไดLมีโอกาสเขLาศึกษาในลำดับทีผ่ +านการคัดเลือกถัดไป
1.2.7 ถLาผูLผ+านการคัดเลือกที่ไม+มีคุณสมบัติตามทีส่ าขาวิชากำหนด ไม+ประสงคbจะเขLาศึกษาใน
สาขาวิชาลำดับถัดไป จะถือว+า ยังไม+ใชLสิทธิ์ สามารถสมัครในรอบถัดไปไดL
ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อสัมภาษณ์เพียง 1 สาขาวิชา
ไปรับการสัมภาษณ์ และ
แจ้ง "ยืนยันสิทธิ์" ที่สาขาวิชา

ไม่ไปสัมภาษณ์ หรือ แจ้ง
"ไม่ขอใช้สิทธิ์" ที่สาขาวิชา

สาขาวิชา/สถาบัน ส่งชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธิ์ และมี
คุณสมบัติครบถ้วน) ผู้ไม่ผา่ นการคัดเลือก พร้อมเหตุผล ผู้ไม่ใช้
สิทธิ์ และผู้ขาดสอบสัมภาษณ์ มาที่ ทปอ.

TCAS63 - คู+มือ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา V8 - 29 พย 62.docx

5

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 การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดใหLทำไดLเพียง 1 ครั้งภายในช+วงเวลาที่กำหนดของแต+ละรอบ เพื่อ
สมัครในรอบถัดไปไดL หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม+สามารถเขLาสู+กระบวนการสมัครและคัดเลือกใน
รอบถัดไปไดL
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. แฟkมสะสมผลงาน
(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)

ผูLสมัคร/นักเรียนจาก
ทั่วประเทศ

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย
(ทปอ. เปgนศูนยbกลาง
การรับสมัคร)

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

4. รับกลางร+วมกัน
(Admission 2)

ผูLสมัคร/นักเรียนจาก
ทั่วประเทศ

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

สามัญ 9 วิชา GAT,
PAT, GPAX, ONET
กำหนดสัดส+วนแจLง
ล+วงหนLา 3 ปƒ

5. รับตรงอิสระ
(Direct Admission)

ผูLสมัคร/นักเรียนจาก
ทั่วประเทศ

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

อาจมีหรือไม+มี (ตาม
ประกาศสาขาวิชา)

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

รูปแบบการคัดเลือก
1. แฟkมสะสมผลงาน (Portfolio)
2. โควตา (Quota)
3. รับตรงร+วมกัน (Admission 1)
4. รับกลางร+วมกัน (Admission 2)
5. รับตรงอิสระ (Direct Admission)
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1. แต+ละสถาบัน มีผูLแทนใชLงานระบบไดLจำนวน 3 บัญชี
2. สถาบันเสนอชื่อผูLใชLงานใหL ทปอ. ทราบทางอีเมล univ@cupt.net โดยแจLงชื่อ นามสกุล อีเมล
โทรศัพทbมือถือ และตำแหน+งงาน ซึง่ ระบบจะกำหนดบัญชีผใูL ชLงาน (username) เปgนอีเมลของ
ผูLใชLงาน และระบบจะส+งอีเมลถึงผูLใชLงานแต+ละท+าน เพื่อตั้งรหัสผ+าน (password) ดLวยตนเอง ทัง้ นี้
สามารถแกLไขรหัสผ+านไดLตลอดเวลา โดยรหัสผ+านเขLาระบบมีจำนวนไม+นLอยกว+า 8 หลัก
ประกอบดLวย
Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพbใหญ+ A – Z อย+างนLอย 1 ตัว
Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพbเล็ก a – z อย+างนLอย 1 ตัว
Ø ตัวเลข 0 – 9 อย+างนLอย 1 ตัว
3. กำหนดรหัสหลักสูตร คุณสมบัติของผูสL มัคร องคbประกอบ เกณฑbการคัดเลือก และจำนวนเรียกรับ
ของแต+ละสาขาวิชา สำหรับการคัดเลือกในรูปแบบที่ 1 ถึง รูปแบบที่ 4 (รอบที่ 1 ถึง รอบที่ 4) และ
ส+งขLอมูลการรับในรูปไฟลb CSV เขLาระบบ TCAS63 ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อเผยแพร+สู+
สาธารณะผ+านระบบ TREQ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
Ø ถLามีหลักสูตรใหม+ที่ไดLรบั อนุมัติจากสภาสถาบันใหLเป‘ดรับเพิม่ เติม ใหLทำหนังสือแจLง ทปอ.
เพื่อเพิ่มขLอมูลของหลักสูตรใหม+ในระบบสำหรับกรอกขLอมูลการรับของสาขาวิชานั้น ๆ
Ø สาขาวิชาที่มอบใหL กสพท. เปgนผูLดำเนินการคัดเลือก สถาบันไม+ตLองส+งขLอมูลของสาขาวิชา
นั้น แต+มอบใหL กสพท. เปgนผูLดำเนินการส+งขLอมูลแทน
4. วัตถุประสงคbของการคัดเลือกในรูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ คือ การรับผูสL มัครที่ยังไม+มีที่เรียนและ
ช+วยเติมจำนวนที่ว+างของสาขาวิชาใหLเต็มตามแผนการรับ ดังนั้น จึงขอความร+วมมือทุกสาขาวิชา
เผยแพร+จำนวนเรียกรับของรอบที่ 5 หลังจากวันสุดทLายของการสละสิทธิ์ช+วงที่ 4 เพื่อคงจำนวนผูLที่
ผ+านการคัดเลือกแลLว ไม+ใหLกลับมาสละสิทธิ์ เพื่อสมัครคัดเลือกในรอบนี้
5. เมื่อระบบไดLประกาศแจLงจำนวนเรียกรับของแต+ละสาขาวิชาสู+สาธารณะแลLว สถาบันสามารถปรับ
เพิ่มจำนวนเรียกรับของแต+ละรอบไดLภายในช+วงเวลาที่กำหนด แต+ไม+สามารถปรับลดจำนวนใหL
นLอยลงไดL
6. ส+งขLอมูลรายชื่อนิสิต/นักศึกษาป“จจุบันที่ไม+อนุญาตใหLสมัครคัดเลือกเขLาศึกษาใหม+ในสาขาที่เปgน
ขLอตกลงร+วมกันระหว+างสถาบันเขLาระบบตามวันทีก่ ำหนด
7. การคัดเลือกในรูปแบบที่ 1 แฟkมสะสมผลงาน (Portfolio) ไม+อนุญาตใหLมีการจัดสอบขLอเขียนหรือ
ขLอปฏิบัติ แต+จัดสอบสัมภาษณbไดL ทั้งนี้ ช+วงเวลาการสอบสัมภาษณbไม+ควรจัดในช+วงเวลาที่กระทบ
ต+อการเรียนการสอน หรือ การสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปƒที่ 6 หรือเทียบเท+า
8. การคัดเลือกในรูปแบบที่ 2 โควตา (Quota) และ รูปแบบที่ 3 รับตรงร+วมกัน (Admission 1) อาจ
กำหนดเกณฑbที่ใชLคะแนนสอบขLอเขียนหรือขLอปฏิบัติในรายวิชาเฉพาะที่อยู+นอกเหนือการจัดสอบของ
สทศ. ไดL โดยกำหนดใหLจัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาทีอ่ ยู+นอกเหนือการจัดสอบของ สทศ. ในช+วง
วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2563
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9. เป‘ดระบบรับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (Quota) ภายในช+วงเวลาทีก่ ำหนด
10. การสมัครคัดเลือกในรูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สถาบันมีอสิ ระในการ
ดำเนินการภายในช+วงเวลาทีก่ ำหนด โดยไม+ตLองส+งรายชื่อผูผL า+ นการคัดเลือกเขLาระบบบริหารจัดการ
สิทธิ์ (Clearing House) แต+ส+งรายชื่อผูสL มัครและผูLผ+านการคัดเลือกเขLาระบบ TCAS63 เพือ่ บันทึก
เปgนขLอมูลสำหรับการวิเคราะหbขLอมูลในภาพรวมของระบบ TCAS63 ทัง้ นี้ ใหLสถาบันตรวจสอบ
สถานะของผูLสมัครกับระบบ TCAS63 ก+อนดำเนินการคัดเลือก โดยผูLสมัครในรูปแบบที่ 5 ตLองไม+
เปgนผูLที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาอยู+ในระบบ หรือ ไม+เปgนผูLทไี่ ดLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาครบแลLว 2 ครั้ง
11. ตรวจสอบขLอมูลและสถานะผูLสมัครในรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และ รูปแบบที่ 5 กับระบบ TCAS63
เปgนรายบุคคล หรือ ตรวจสอบพรLอมกันเปgน Batch File หรือ ตรวจสอบอัตโนมัติดLวย API โดยใชL
Ø เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พรLอมชื่อและนามสกุลภาษาไทย สำหรับผูLสมัคร
สัญชาติไทย
Ø เลข G (เลข 13 หลัก) พรLอมชื่อและนามสกุลภาษาไทย สำหรับผูLสมัครชาวต+างชาติที่เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปƒที่ 6 หรือเทียบเท+าในประเทศไทย และ สป. ศธ. ไดLออกเลข G จากระบบ
GCODE ใหLใชLงานแทนเลขประจำตัวประชาชน
Ø เลขพาสปอรbต พรLอมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ สำหรับผูLสมัครชาวต+างชาติที่ไม+มีเลข G
จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ.
12. ส+งขLอมูลผูLสมัครของแต+ละสาขาวิชาในรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และ รูปแบบที่ 5 เขLาระบบตามวันที่
กำหนด
13. ไม+ควรกำหนดกิจกรรมต+าง ๆ ที่เกี่ยวขLองกับการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ในช+วงที่กระทบ
ต+อการเรียนการสอนและการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปƒที่ 6 หรือ เทียบเท+า
14. ดึงคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนและ 6 ภาคเรียน และคะแนนเฉลี่ย-จำนวนหน+วยกิตของกลุม+ สาระ
รายวิชา รวมถึงคะแนนสอบ O-NET, V-NET, I-NET, B-NET, GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา
ของผูสL มัครในรูปแบบที่ 2 และ รูปแบบที่ 3 จากระบบตามวันที่กำหนด หรือ ดึงคะแนนสอบ
โดยตรงจาก สทศ. (มีค+าใชLจ+าย หากสถาบันไม+ไดLเปgนสนามสอบของ สทศ.)
15. ดึงขLอมูลผูสL มัครในรูปแบบที่ 3 และเรียงลำดับรายชื่อผูสL มัคร โดย
Ø เรียงลำดับผูสL มัครทุกคนตามเกณฑbการคัดเลือกทีส่ าขาวิชากำหนด พรLอมระบุเลขลำดับที่
ของผูสL มัครแต+ละคน
Ø ใหLผสูL มัครที่มีคะแนนการคัดเลือกตามเกณฑbทสี่ าขาวิชากำหนดสูงสุด อยู+ในลำดับที่ 1
(ตLองการรับเขLามากที่สุด)
Ø หากผูสL มัครมีคะแนนตามเกณฑbการคัดเลือกเท+ากัน ใหLอยู+ในลำดับเดียวกัน แลLวนับลำดับ
ขLามตามจำนวนผูสL มัครที่มลี ำดับเท+ากัน เช+น 1, 1, 1, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 10, 11, 12, 12, 14
Ø ถLาผูLสมัครมีคุณสมบัติหรือคะแนนไม+เปgนไปตามเกณฑbที่สาขาวิชากำหนด ใหLระบุลำดับของ
ผูLสมัครเปgนลำดับที่ 0
Ø กำหนดเงื่อนไขการรับของแต+ละสาขาวิชา สำหรับผูผL +านการคัดเลือกคนสุดทLายมีลำดับ
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เท+ากันหลายคน ดังนี้
i. รับทุกคนที่อยู+ในลำดับเดียวกัน (ไดLคนเกินจำนวนเรียกรับทีร่ ะบุ)
ii. ไม+รับคนที่อยู+ในลำดับเดียวกันทั้งหมด (ไดLคนนLอยกว+าจำนวนเรียกรับที่ระบุ)
iii. ระบุจำนวนคนที่สามารถรับเกินไดL ถLาผูผL +านการคัดเลือกมีลำดับเท+ากัน แลLวไม+ทำใหL
จำนวนรับมากเกินจำนวนทีส่ ามารถรับไดL จะรับทุกคน แต+ถLารับแลLวทำใหLจำนวนรับ
มากกว+าจำนวนทีส่ ามารถรับเกินไดL จะไม+รบั ทุกคนที่มลี ำดับเท+ากัน
ส+งขLอมูลผูLผ+านการคัดเลือกในรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 5 เขLาระบบตาม
วันที่กำหนด
สถาบันสามารถประกาศรายชื่อผูผL +านการคัดเลือกในรูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2 ไดLก+อนกำหนด
วันส+งชื่อผูผL +านการคัดเลือกเขLาระบบ แต+ไม+อนุญาตใหLเรียกเก็บเงินค+ามัดจำ หรือ เงินค+าเล+าเรียน
ก+อนวันยืนยันสิทธิ์ในระบบของแต+ละรอบ
ดึงขLอมูลผูLที่ยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาและผูสL ละสิทธิ์ในแต+ละรอบ เพื่อวางแผนปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับ
ของรอบถัดไป
ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของสาขาวิชาในแต+ละรูปแบบตามช+วงเวลาที่กำหนด โดยไม+อนุญาตใหLปรับ
ลดจำนวนเรียกรับลงจากที่ไดLประกาศไวLในระบบ TREQ แลLว
กรณีสาขาวิชามีขLอตกลงร+วมกันระหว+างสถาบัน เช+น สาขาวิชาในกลุ+ม กสพท. เปgนตLน ใหLส+งรายชื่อ
ผูLไม+มสี ิทธิ์สมัครตามเงื่อนไขที่ไดLกำหนดร+วมกันเขLาระบบ พรLอมแจLงใหL ทปอ. ทราบถึงเงื่อนไขนั้น ๆ
โดยระบบจะไม+ใหLผูLสมัครที่อยู+ในบัญชีรายชื่อผูLไม+มสี ิทธิ์สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาตามขLอตกลง
ร+วมกันไดLในการสมัครรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4
ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณbในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 โดย
Ø ใหLผรูL ับการสัมภาษณbแสดงเจตนารมณbยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษา หรือ ไม+ขอใชLสิทธิเ์ ขLาศึกษาใน
สาขาที่ผ+านการคัดเลือก โดยลงลายมือชื่อเปgนลายลักษณbอักษร และเก็บเปgนหลักฐานที่
สถาบัน
Ø การพิจารณารับเขLาศึกษาอยู+ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณb หากไม+ประสงคb
รับเขLาศึกษา ตLองแจLงผูLรบั การสัมภาษณbใหLทราบถึงเหตุผลของการไม+รับเขLาศึกษา พรLอมลง
นามรับทราบเปgนลายลักษณbอักษร (ควรเปgนเหตุผลทางวิชาการ เช+น ขาดคุณสมบัติตาม
ประกาศ หรือ มีสุขภาพที่ไม+เอือ้ อำนวยต+อการเรียนในสาขาวิชา เปgนตLน) และแจLงใหL ทปอ.
ทันที เพื่อดำเนินการเยียวยาใหLผผูL +านการคัดเลือกไดLมีโอกาสเขLาศึกษาในลำดับที่ผ+านการ
คัดเลือกถัดไป
Ø ส+งผลการสัมภาษณbตามวันที่กำหนด ไดLแก+ ผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษา ผูLไม+ขอใชLสิทธิ์เขLาศึกษา ผูL
ขาดสอบสัมภาษณb และ ผูLที่ไม+มีคุณสมบัติตามเกณฑbที่สาขาวิชากำหนด พรLอมระบุเหตุผล
สถาบันอาจประกาศรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในแต+ละรอบ หลังจากดึงขLอมูลผูทL ี่ยืนยันสิทธิ์เขLา
ศึกษาและผูสL ละสิทธิ์ของแต+ละรอบแลLว เพื่อดำเนินการเรียกผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาใหLมารายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเปgนนิสิต/นักศึกษาใหม+
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23. หลักสูตรนานาชาติสามารถดำเนินการรับสมัครคัดเลือกไดLอย+างอิสระ เมือ่ คัดเลือกผูมL ีสทิ ธิ์เขLาศึกษา
ไดLแลLว ใหLส+งรายชื่อผูLสมัครและผูผL +านการคัดเลือกเขLาระบบเพื่อใหLผูLผ+านการคัดเลือกไดLยืนยันสิทธิ์
เขLาศึกษาในระบบตามวันที่กำหนดของการประกาศผลในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 5 ส+วนการ
รับสมัครในรอบที่ 3 หลักสูตรนานาชาติสามารถเขLาร+วมการคัดเลือกในระบบไดLตามปกติ และการ
รับสมัครในรอบที่ 4 ใหLแต+ละสถาบันกำหนดเกณฑbการรับร+วมกันเพิม่ เติมจาก 10 กลุ+ม
24. สถาบันไม>เก็บเงินค>าเล>าเรียน ค>ามัดจำ หรือค>าอื่นใด ยกเวVนค>าสมัครคัดเลือก ก>อนการยืนยัน
สิทธิ์ในแต>ละรอบ

ปฏิทินกิจกรรม
รอบที่ 1 แฟkมสะสมผลงาน (Portfolio) ไม+ใชLคะแนนสอบขLอเขียนหรือขLอปฏิบัติ
ระยะเวลา 2 ธันวาคม 2562 ถึง 4 กุมภาพันธN 2563
กิจกรรม
ผูVรับผิดชอบ
ช>วงเวลา
1.1 ลงทะเบียนใชLงานระบบ TCAS63 พรLอมตรวจสอบขLอมูล
ผูLสมัคร
ตั้งแต+วันที่ 2 ธ.ค. 62
พื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ
1.2 เป‘ดระบบการรับสมัคร โดยกำหนดช+วงการรับสมัครไดLตาม สถาบันอุดมศึกษา
2 - 16 ธ.ค. 62
ความเหมาะสม
1.3 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
ผูLสมัคร
2 - 16 ธ.ค. 62
1.4 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณb (ควรจัดสอบ
สถาบันอุดมศึกษา 17 ธ.ค. 62 - 27 ม.ค. 63
สัมภาษณbในช+วงวันหยุดเสารb-อาทิตยb เพื่อไม+ใหLกระทบการ
เรียนตามปกติของผูสL มัคร) และ สรุปผล
1.5 ส+งรายชื่อผูLสมัครเขLาระบบ TCAS63 เพื่อดึงขLอมูลคะแนน สถาบันอุดมศึกษา
18 – 24 ธ.ค. 62
GPAX 5 ภาคและคะแนนกลุ+มสาระฯ ของผูสL มัคร
1.6 ส+งรายชื่อผูLสมัครและผูผL +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 1 เขLา
ระบบ TCAS63

สถาบันอุดมศึกษา

22 - 28 ม.ค. 63

1.7 ส+งรายชื่อผูLสมัครและผูผL +านการคัดเลือกที่เปgนคนไทยใน
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขLาระบบ TCAS63
1.8 ประกาศรายชื่อผูLผ+านการคัดเลือก รอบที่ 1

สถาบันอุดมศึกษา

22 - 28 ม.ค. 63

ทปอ.

30 ม.ค. 63

ผูLสมัคร

30 - 31 ม.ค. 63

1.9 ยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษารอบ 1 ในระบบ โดยเลือกสาขาทีผ่ า+ น
การคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแกLไขไดLทั้งหมด 3
ครั้ง) ถLาไม+ยืนยันสิทธิ์ จะถือว+าไม+ตLองการใชLสิทธิ์เขLาศึกษา จะ
ขอใชLสิทธิ์เขLาศึษาในภายหลังไม+ไดL
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กิจกรรม
ผูVรับผิดชอบ
1.10 สละสิทธิ์เขLาศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 1 สำหรับผูLที่
ผูLสมัคร
ไดLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 1
1.11 ดึงรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 1 เพื่อปรับ
สถาบันอุดมศึกษา
แผนการรับของรอบถัดไป
1.12 ประกาศรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 1
สถาบันอุดมศึกษา
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ช>วงเวลา
1 - 2 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63

รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใชLคะแนนสอบขLอเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ระยะเวลา 6 กุมภาพันธN ถึง 27 เมษายน 2563
กิจกรรม
2.1 ลงทะเบียนใชLงานระบบ TCAS63 (สำหรับผูLที่ยงั ไม+เคย
ลงทะเบียนมาก+อน)
2.2 เป‘ดระบบการรับสมัคร โดยกำหนดช+วงการรับสมัครไดLตาม
ความเหมาะสม
2.3 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ+านโรงเรียน (ตาม
เงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษา)
2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสL มัคร และ ตรวจสอบรายชื่อใน
ระบบที่ไม+ไดLรบั อนุญาตใหLสมัครไดL (นิสิต/นักศึกษาป“จจุบันของ
สาขาวิชาที่มีขLอตกลงร+วมกัน หรือ ผูสL มัครที่มสี ถานะยืนยันสิทธิ์
เขLาศึกษาในระบบ TCAS63)
2.5 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 2 – 4
2.6 จัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติมที่ไม+มีหน+วยงานใดจัดสอบใหL
2.7 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา O-NET
2.8 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT
2.9 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2.10 ดึงขLอมูลคะแนน GPAX 5 ภาค คะแนนกลุ+มสาระฯ ของ
ผูLสมัคร และ คะแนนสอบ O-NET, V-NET, I-NET, B-NET,
GAT/PAT, สามัญ 9 วิชาของผูสL มัคร
2.11 จัดสอบสัมภาษณb และ สรุปผล
2.12 ตรวจสอบขLอมูลคะแนนสอบ สทศ. ในระบบ TCAS63
2.13 ส+งขLอมูลคะแนน GPAX6 ภาคของนักเรียนทั้งหมดเขLา
ระบบ TCAS63

ผูVรับผิดชอบ
ผูLสมัคร

ช>วงเวลา
6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ผูLสมัคร หรือ
โรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษา
สทศ.
สทศ.
สทศ.
สถาบันอุดมศึกษา

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

สถาบันการศึกษา
ผูLสมัคร
สพฐ.

8 - 19 เม.ย. 63
8 - 26 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
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กิจกรรม
2.14 ตรวจสอบขLอมูลคะแนน GPAX6 ภาคของตนเองในระบบ
TCAS63
2.15 ดึงขLอมูลคะแนน GPAX 6 ภาคของผูLสมัคร
2.16 ส+งรายชื่อผูสL มัครและผูผL +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 2 เขLา
ระบบ TCAS63
2.17 ส+งรายชื่อผูสL มัครและผูผL +านการคัดเลือกที่เปgนคนไทยใน
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 2 เขLาระบบ TCAS63
2.18 ตรวจสอบรายชื่อผูสL มัครและผูผL +านการคัดเลือกในรูปแบบ
ที่ 2 กับรายชื่อผูLทมี่ ีสถานะยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในระบบ
TCAS63
2.19 ประกาศรายชื่อผูLผ+านการคัดเลือก รอบที่ 2
2.20 ยืนยันสิทธิเ์ ขLาศึกษารอบที่ 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาที่
ผ+านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแกLไขไดLทั้งหมด 3
ครั้ง) ถLาไม+ยืนยันสิทธิ์ จะถือว+าไม+ตLองการใชLสิทธิ์เขLาศึกษา จะ
ขอใชLสิทธิ์เขLาศึษาในภายหลังไม+ไดL
2.21 สละสิทธิ์เขLาศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 2 สำหรับผูL
ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2
2.22 ดึงรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
2.23 ประกาศรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 2
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ช>วงเวลา
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.
ผูLสมัคร

22 เม.ย. 63
22 - 23 เม.ย. 63

ผูLสมัคร

24 - 25 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

26 เม.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

27 เม.ย. 63

หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองในการบริหารจัดการภายในไดL จะตLองเปgนโครงการนโยบายของรัฐบาล หรือโครงการที่ไดLรับ
การสนับสนุนใหLหน+วยงานหรือใหLบุคคล หรือโครงการที่มีเงื่อนไขเฉพาะพิเศษ เช+น ครูคืนถิ่น แพทยbชนบท จุฬาชนบท โดย
โครงการตLองส+งรายชื่อ และเอกสารยินยอมใหLส+งชื่อมาตัดสิทธิ์ในระบบลงนามโดยผูLสมัคร มายัง ทปอ.

รอบที่ 3 รับตรงร+วมกัน (Admission 1) ใชLคะแนนสอบขLอเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ระยะเวลา 17 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม
3.1 ลงทะเบียนใชLงานระบบ TCAS63 (สำหรับผูLที่ยงั ไม+เคย
ลงทะเบียนมาก+อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ตLองการสมัครแบบ
เรียงลำดับไม+เกิน 6 อันดับ พรLอมชำระเงินค+าสมัครผ+านระบบ
Prompt Pay ทีผ่ ูกบัญชีกับเบอรbโทรศัพทbมือถือ (ไม+มี
ค+าบริการ), Internet Banking (ไม+มีค+าบริการ), Mobile
Banking (ไม+มีค+าบริการ), Credit Card (มีค+าบริการ) (ภายใน

ผูVรับผิดชอบ
ผูLสมัคร

ช>วงเวลา
17 - 27 เม.ย. 63
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กิจกรรม
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 (ตLองชำระเงิน และ ยืนยันการเลือก
สาขาวิชา ภายในเวลาที่กำหนด) แต+สามารถชำระเงินเพิม่ เพือ่
เลือกสาขาเพิ่มไดL ซึ่งระบบอนุญาตใหLเปลี่ยนแปลงขLอมูล
สาขาวิชาที่เลือกสมัครไดLจนถึงเวลาป‘ดระบบรับสมัคร (ภายใน
เวลา 23.59 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 63)
3.2 ส+งชื่อนิสิต/นักศึกษาป“จจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เขLาระบบ TCAS63
3.3 ตรวจสอบรายชื่อผูสL มัครรูปแบบที่ 3 กับ รายชื่อผูLยงั คง
ยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 หรือ ผูLที่ไดL
ยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาครบแลLว 2 ครั้ง และ รายชื่อนิสิต/
นักศึกษาป“จจุบันทีส่ าขาไม+อนุญาตใหLสมัครเขLาศึกษาไดL
3.4 ดึงขLอมูลผูสL มัครรูปแบบที่ 3 ไปดำเนินการคัดเลือก โดย
เรียงลำดับผูผL +านการคัดเลือก (Ranking)
3.5 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 3 - 4
3.6 ประมวลผลผูสL มัคร โดยเรียงลำดับผูผL +านการคัดเลือก
(Ranking) ตามเกณฑbที่แต+ละสาขาวิชากำหนด
3.7 ส+งชื่อผูสL มัครรูปแบบที่ 3 ทุกคน พรLอมลำดับการคัดเลือก
เขLาระบบ TCAS63 (ถLาไม+ผ+านการคัดเลือก คุณสมบัติไม+เปgนไป
ตามเกณฑbทกี่ ำหนด ใหLระบุลำดับเปgน 0)
3.8 ส+งรายชื่อผูLผ+านการคัดเลือกเขLาเรียนในโครงการทีผ่ ูLเรียน
ไดLรับทุนการศึกษา 100% (ไม+ไดLเขLาร+วมการคัดเลือกในระบบ
TCAS) เช+น จุฬาชนบท เปgนตLน
3.9 ส+งรายชื่อผูLผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา
(คัดเลือกตัวสำรอง) เช+น แพทยbชนบท เปgนตLน
3.10 ประมวลผลการจัดลำดับผูผL +านการคัดเลือกของแต+ละ
สาขาวิชา (Sorting)
3.11 ประกาศรายชื่อผูLสมัครรูปแบบที่ 3 ทีม่ ีสทิ ธิ์เขLาสอบ
สัมภาษณb
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ช>วงเวลา

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

สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 63

ทปอ.

3 - 7 พ.ค. 63

ทปอ.

8 พ.ค. 63
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กิจกรรม
ผูVรับผิดชอบ
3.12 ดึงขLอมูลรายชื่อผูมL สี ิทธิ์เขLาสอบสัมภาษณb
สถาบันอุดมศึกษา
3.13 เขLารับการสัมภาษณbและตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ผูสL มัคร
ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด ถLาไม+ไปสัมภาษณb จะถือว+า ไม+ขอ
ใชLสิทธิ์เขLาศึกษา สามารถสมัครรอบถัดไปไดL เมือ่ ไปสัมภาษณb
ใหLตัดสินใจว+าจะยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาหรือไม+ขอใชLสิทธิ์เขLา
ศึกษา โดยแจLงความประสงคbต+อคณะกรรมการสอบสัมภาษณb
และลงลายมือชื่อเปgนหลักฐาน
3.14 ส+งผลการสอบสัมภาษณbเขLาระบบ TCAS63 (ผูLยืนยันสิทธิ์ สถาบันอุดมศึกษา
เขLาศึกษา ผูLไม+ขอใชLสิทธิ์เขLาศึกษา ผูLขาดสอบสัมภาษณb ผูLที่ไม+มี
คุณสมบัติตามเกณฑbทสี่ าขาวิชากำหนด พรLอมระบุเหตุผล)
3.15 ประกาศรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 3
ทปอ.
3.16 สละสิทธิ์เขLาศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 3 สำหรับผูL
ผูLสมัคร
ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 หรือ รอบที่ 3
3.17 ดึงรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 3 เพื่อปรับ
สถาบันอุดมศึกษา
แผนการรับของรอบถัดไป
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ช>วงเวลา
8 พ.ค. 63
11 - 15 พ.ค. 63

16 พ.ค. 63

17 พ.ค. 63
17 - 18 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63

รอบที่ 4 รับกลางร+วมกัน (Admission 2) ใชLคะแนนสอบขLอเขียนของ สทศ.
ระยะเวลา 7 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2563
กิจกรรม
4.1 ลงทะเบียนใชLงานระบบ TCAS63 (สำหรับผูLที่ยงั ไม+เคย
ลงทะเบียนมาก+อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ตLองการสมัครแบบ
เรียงลำดับไม+เกิน 4 อันดับ พรLอมชำระเงินค+าสมัครผ+านระบบ
Prompt Pay ทีผ่ ูกบัญชีกับเบอรbโทรศัพทbมือถือ (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 (ตLองชำระเงิน และ ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ภายใน
เวลาที่กำหนด) แต+สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิม่ ไดL
ซึ่งระบบอนุญาตใหLเปลี่ยนแปลงขLอมูลสาขาวิชาที่เลือกสมัครไดL
จนถึงเวลาป‘ดระบบรับสมัคร (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่
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ผูLสมัคร

ช>วงเวลา
7 - 20 พ.ค. 63
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กิจกรรม
20 พ.ค. 63)
4.2 ตรวจสอบรายชื่อผูสL มัครรูปแบบที่ 4 กับ รายชื่อผูLยงั คง
ยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 หรือ ผูL
ที่ไดLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาครบแลLว 2 ครั้ง และ รายชื่อนิสิต/
นักศึกษาป“จจุบันทีส่ าขาไม+อนุญาตใหLสมัครเขLาศึกษาไดL
4.3 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 4
4.4 ประมวลผลการจัดลำดับผูผL +านการคัดเลือกของแต+ละ
สาขาวิชา (Sorting)
4.5 ประกาศรายชื่อผูLสมัครรูปแบบที่ 4 ที่มสี ิทธิ์เขLาสอบ
สัมภาษณb
4.6 ดึงขLอมูลรายชื่อผูLมสี ิทธิ์เขLาสอบสัมภาษณb
4.7 เขLารับการสัมภาษณbและตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด ถLาไม+ไปสัมภาษณb จะถือว+า ไม+ขอ
ใชLสิทธิ์เขLาศึกษา สามารถสมัครรอบถัดไปไดL เมือ่ ไปสัมภาษณb
ใหLตัดสินใจว+าจะยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาหรือไม+ขอใชLสิทธิ์เขLา
ศึกษา โดยแจLงความประสงคbต+อคณะกรรมการสอบสัมภาษณb
และลงลายมือชือเปgนหลักฐาน
4.8 ส+งผลการสอบสัมภาษณbเขLาระบบ TCAS63 (ผูเL ขLาสอบ
สัมภาษณb ผูLขาดสอบสัมภาษณb ผูLที่ไม+มีคุณสมบัติตามเกณฑbที่
สาขาวิชากำหนด พรLอมระบุเหตุผล)
4.9 ประกาศรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 4
4.10 สละสิทธิ์เขLาศึกษาในระบบ TCAS63 ช+วงที่ 4 สำหรับผูL
ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 หรือ รอบที่ 4
4.11 ดึงรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 4 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
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ช>วงเวลา

ทปอ.

21 พ.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

21 - 22 พ.ค. 63
23 - 28 พ.ค. 63

ทปอ.

29 พ.ค. 63

สถาบันอุดมศึกษา
ผูLสมัคร

29 พ.ค. 63
1 - 5 มิ.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

6 มิ.ย. 63

ทปอ.
ผูLสมัคร

7 มิ.ย. 63
7 - 8 มิ.ย. 63

สถาบันอุดมศึกษา

9 มิ.ย. 63

ผูVรับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

ช>วงเวลา
9 - 30 มิ.ย. 63

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

ระยะเวลา 9 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563
กิจกรรม
5.1 เป‘ดระบบการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกภายใน
ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผูสL มัคร
ซึ่งตLองไม+มีสถานะเปgนผูLทมี่ ีชื่อยืนยันสิทธิเ์ ขLาศึกษาอยู+ในระบบ

TCAS63 - คู+มือ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา V8 - 29 พย 62.docx

กิจกรรม
หรือ ไม+เปgนผูLที่ไดLยืนยันสิทธิเ์ ขLาศึกษาครบแลLว 2 ครั้ง
5.2 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา ตามช+วงเวลาที่สถาบันฯ กำหนด
5.3 ดึงขLอมูลคะแนน GPAX 6 ภาค และคะแนนสอบ สทศ.
ของผูสL มัคร
5.4 ส+งขLอมูลรายชื่อสาขาวิชาที่เป‘ดรับในรูปแบบที่ 5 พรLอม
จำนวนเรียกรับของแต+ละสาขาวิชา
5.5 ส+งรายชื่อผูLสมัครและผูผL +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 5 เขLา
ระบบ TCAS63
5.6 ประกาศรายชื่อผูLยืนยันสิทธิ์เขLาศึกษาในรอบที่ 5
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ผูVรับผิดชอบ

ช>วงเวลา

ผูLสมัคร
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

การกำหนดรหัสหลักสูตร
วัตถุประสงคNของการกำหนดหลักสูตรที่มีการจัดกลุม> สาขา
1. เพื่อทราบปริมาณการผลิตบัณฑิตโดยรวมของประเทศในแต+ละกลุ+มสาขา
2. เพื่อความสะดวกในการกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขการคัดเลือกของแต+ละหลักสูตรที่เป‘ดรับ
3. เพื่อการวิเคราะหbขLอมูลทีห่ ลากหลายมิติต+อไปในอนาคต
หลักการกำหนดรหัสหลักสูตร
1. แต+ละหลักสูตรมีรหัสที่ใชLเหมือนกันในทุกรอบของการรับสมัครคัดเลือก
2. หลักสูตรที่ไม+ไดLสงั กัดคณะใดคณะหนึ่ง ใหLระบุชื่อคณะเปgนชือ่ มหาวิทยาลัย และใชLรหัสคณะเปgน 00
3. หลักสูตรที่มีการยืมใชLร+วมกันหลายคณะ หรือ หลายวิทยาเขต จะมีรหัสหลักสูตรที่แตกต+างกัน (ตาม
ชื่อคณะ หรือ ชื่อวิทยาเขต) แต+จัดอยู+ในกลุม+ สาขาเดียวกัน และมีชื่อหลักสูตรเหมือนกัน
4. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลายพื้นที่ เช+น ปƒ 1-2 เรียนที่วิทยาเขต 01 และ ปƒ 3-4 เรียน
ที่วิทยาเขต 02 จะมีรหัสหลักสูตรเดียว โดยยึดตามวิทยาเขต/คณะ ที่เปgนเจLาของหลักสูตร
5. ชื่อหลักสูตร ใหLขึ้นตLนดLวย อักษรย+อของชื่อปริญญา เช+น วท.บ. เคมี หรือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี เปgนตLน
รหัสหลักสูตร มีทั้งหมด 15 หลัก ประกอบดLวย
หลักที่
1

หมายถึง
กลุ+มสถาบันสมาชิก

2-4

รหัสสถาบัน (ตาม TCAS62)

5-6

รหัสวิทยาเขต (สถาบันกำหนดเอง โดยวิทยาเขตหลัก = 01)

7-8

รหัสคณะ (สถาบันกำหนดเอง) โดยหลักสูตรทีส่ ังกัดมหาวิทยาลัย ใหLใชLรหัส 00

9 - 12

รหัสสาขา (บางหลักสูตรอยู+ในสาขาเดียวกัน)
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13 - 14
15
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Running Number ของหลักสูตรในสาขา
ประเภทหลักสูตร

เลขในหลักที่ 1

หมายถึง

1

ทปอ.

2

มรภ.

3

มทร.

4

เอกชน

5

กลุ+มอื่น ๆ

เลขในหลักที่ 9 - 10

หมายถึง กลุ>มสาขา

10

แพทยศาสตรb

11
12

สัตวแพทยศาสตรb สหเวชศาสตรb สาธารณสุขศาสตรb เทคนิคการแพทยb พยาบาล
ศาสตรb วิทยาศาสตรbการกีฬา
ทันตแพทยศาสตรb

13

เภสัชศาสตรb

21

วิทยาศาสตรb ทรัพยากรธรรมชาติ

22

เทคโนโลยีสารสนเทศ

30

วิศวกรรมศาสตรb

40

สถาป“ตยกรรมศาสตรb

50

เกษตรศาสตรb อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตรb เทคโนโลยีการเกษตร

61

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตรb การบัญชี และเศรษฐศาสตรb

62

การท+องเที่ยวและการโรงแรม

70
80

ครุศาสตรb ศึกษาศาสตรb พลศึกษา สุขศึกษา
วิจิตรศิลป¤ ศิลปะประยุกตb ดุริยางคศิลป¤ นาฏศิลป¤ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณb
และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
นิเทศศาสตรb วารสารศาสตรb อักษรศาสตรb ศิลปะศาสตรb มนุษยศาสตรb รัฐศาสตรb
นิติศาสตรb สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหbศาสตรb
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เลขในหลักที่ 9 - 12
1001
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1201
1301
1302
1303

ชื่อสาขาภาษาไทย
แพทยศาสตรb
กายภาพบำบัด
กายอุปกรณb
การจัดการ
การบริการ
การแพทยbแผนจีน
การแพทยbแผนตะวันออก
การแพทยbแผนไทย
การแพทยbแผนไทยประยุกตb
กิจกรรมบำบัด
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เครื่องสำอาง-ความงาม
ชีวเวชศาสตรb
เทคนิคการแพทยb
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตรb
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยb
พยาบาลศาสตรb
โภชนาการ
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตรbการกีฬา
วิทยาศาสตรbการแพทยb
วิศวกรรมชีวการแพทยb
เวชนิทัศนb
เวชสารสนเทศ
ส+งเสริมสุขภาพ
สัตวแพทยศาสตรb
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชนทางกีฬา
สุขภาพสัตวb
ทัศนมาตร
จิตวิทยา
ทันตแพทยศาสตรb
เภสัชศาสตรb
เภสัชกรรมอุตสาหการ
การบริบาลทางเภสัชกรรม

ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ
Medicine
Physiotherapy
Prosthesis and Orthosis
Management
Service
Chinese Traditional Medicine
Oriental Medicine
Thai Traditional Medicine
Applied Thai Traditional Medicine
Occupational Therapy
Communication Disorders
Cosmetics - Beauty
Biomedical Sciences
Medical Technology
Medical Education Technology
Cardio-Thoracic Technology
Emergency Medical Operation
Nursing
Nutrition
Radiological Technology
Sports Science
Medical Science
Biomedical Engineering
Medical Examination
Medical Information
Promote Health
Veterinary Medicine
Public Health
Sport Mass Communication
Animal Health
Optometry
Psychology
Dentistry
Pharmacy
Industrial Pharmacy
Pharmaceutical Care
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เลขในหลักที่ 9 - 12
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136

ชื่อสาขาภาษาไทย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลLอม
โลจิสติกสb
คณิตศาสตรb
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ชีววิทยา
ดิจิทัล
เทคโนโลยีการพิมพb
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีเครื่องกล
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีเซรามิกสb
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีไฟฟkา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีโยธา/ก+อสรLาง
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลLอม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสb
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหการ/การผลิต
ธรณีวิทยา
นวัตกรรม
พฤกษศาสตรb
พันธุศาสตรb
ฟ‘สิกสb
วัสดุศาสตรb
วาริชศาสตรb
วิทยาศาสตรbทางทะเล
วิทยาศาสตรbสิ่งแวดลLอม
สัตววิทยา
สถิติ
อัญมณี
วิทยาศาสตรbและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพอลิเมอรb

ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ
Natural Resources and Environmental
Management
Logistics
Mathematics
Chemistry
Microbiology
Biochemistry
Biology
Digital
Printing Technology
Food Technology
Mechanical Technology
Biotechnology
Ceramics Technology
Energy Technology
Electrical Technology
Multimedia Technology
Civil Technology/Construction
Textile Technology
Environmental Technology
Electronics Technology
Industry Technology
Industrial Technology/Production
Geology
Innovation
Botany
Genetics
Physics
Materials Science
Aquatic Science
Marine Science
Environmental Science
Zoology
Statistics
Gems
Science and Technology
Polymers Technology
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เลขในหลักที่ 9 - 12
2201
2202
2203
2204
2205
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023

ชื่อสาขาภาษาไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอรb
วิทยาการ/วิทยาศาสตรbขLอมูล
วิศวกรรมซอฟตbแวรb
แอนิเมชัน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
วิศวกรรมการเงิน
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอรb
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมชายฝ“¨ง
วิศวกรรมชีวการแพทยb
วิศวกรรมซอฟตbแวรb
วิศวกรรมนิวเคลียรb
วิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร
วิศวกรรมปkองกันอัคคีภัย
วิศวกรรมป‘โตรเลียม
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมไฟฟkา
วิศวกรรมไฟฟkากำลัง
วิศวกรรมไฟฟkาสื่อสาร/วิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสb
วิศวกรรมยานยนตb
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมระบบราง
วิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ

3024
3025
3026
3027
3028
3029

วิศวกรรมโลจิสติกสb
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมสิ่งแวดลLอม
วิศวกรรมหุ+นยนตb
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ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ
Information Technology
Computer Science
Data Science
Software Engineering
Animation
Bioprocess Engineering
Financial Engineering
Production Engineering
Agricultural Engineering
Computer Engineering
Chemical Engineering
Mechanical Engineering
Coastal Engineering
Biomedical Engineering
Software Engineering
Nuclear Engineering
Building Maintenance Engineering
Fire Protection Engineering
Petroleum Engineering
Energy Engineering
Electrical Engineering
Electrical Power Engineering
Electrical Communication
Engineering/Electronic Engineering
Mechatronic Engineering
Automotive Engineering
Civil Engineering
Railway Engineering
Instrumentation Engineering/Automation
Engineering
Logistics Engineering
Materials Engineering
Information Engineering
Survey Engineering
Environmental Engineering
Robotics Engineering
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เลขในหลักที่ 9 - 12
3030
3031
3032
3033
3034
3035
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110

ชื่อสาขาภาษาไทย
วิศวกรรมเหมืองแร+
วิศวกรรมแหล+งน้ำ
วิศวกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสb
วิศวกรรมอุตสาหการ
การออกแบบนิเทศศิลป¤
การออกแบบอุตสาหกรรม
ภูมิสถาป“ตยกรรม
วางแผนภาคและเมือง
สถาป“ตยกรรม
สถาป“ตยกรรมไทย
สถาป“ตยกรรมภายใน
เกษตรกลวิธาน
เกษตรศาสตรb
คหกรรมศาสตรb
เทคโนโลยีการเกษตร
ปฐพีวิทยา
ประมง
พืชไร+นา
พืชสวน
โรคพืช
วนศาสตรb
อุตสาหกรรมเกษตร
สัตวศาสตรb
พืชศาสตรb
การเงิน
การจัดการ
การบริการ พาณิชยการและธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษยb
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอรbธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ
โลจิสติกสb

ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ
Mining Engineering
Water Resources Engineering
Aeronautical Engineering
Food Engineering
Electronics Engineering
Industrial Engineering
Visual Communication Design
Industrial Design
Landscape Architecture
Urban and Regional Planning
Architecture
Thai Architecture
Interior Architecture
Agricultural Mechanization
Agriculture
Home Economics
Agricultural Technology
Soil Science
Fishery
Agronomy
Horticulture
Plant Pathology
Forestry
Agro-Industry
Animal Science
Plant Science
Finance
Management
Service, Commerce and Business
Human Resource Management
Accountancy
Marketing
Business Computer
Business Administration
Information Systems
Logistics
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เลขในหลักที่ 9 - 12
6111
6201
6202
7001
7002
7003
7004
7005

7015

ชื่อสาขาภาษาไทย
เศรษฐศาสตรb
การท+องเที่ยวและการโรงแรม
การบิน
การควบคุมอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกสb
การประถมศึกษา
การมัธยมศึกษา
การวัดและประเมินทางการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อ
ชุมชน
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
คณิตศาสตรb
คอมพิวเตอรb
เคมี
เครื่องกล
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025

ธุรกิจศึกษา
บรรณารักษศาสตรbและสารสนเทศศึกษา
ฟ‘สิกสb
ไฟฟkา
ภาษาไทยและภาษาต+างประเทศ
โยธา
โลจิสติกสb
วิทยาการอาชีพ
วิทยาศาสตรbและเทคโนโลยี
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป¤ศึกษา

7026
7027
7028

สถาป“ตยกรรมและการออกแบบ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา พลศึกษา และนัทนาการ

7029

เหมืองแร+

7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
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ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ
Economics
Tourism and Hotel
Aviation
Automatic Control and Mechatronics
Elementary Education
Secondary Education
Education Measurement and Evaluation
Lifelong Education and Education for
Community
Early Childhood Education
Special Education
Mathematics
Computer
Chemistry
Mechanics
Educational Psychology and Guidance
Biology
Agricultural Technology and AgroIndustry
Educational Technology and
Communication
Business Education
Library and Information Science
Physics
Electrical
Thai and Foreign Languages
Civil
Logistics
Vocational Science
Science and Technology
Art Education, Music Education and
Dramatic Arts Education
Architecture and Design
Social Studies
Health, Physical Education and
Recreation
Mining
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เลขในหลักที่ 9 - 12
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
8001
8002
8003
8004
8005
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023

ชื่อสาขาภาษาไทย
อิเล็กทรอนิกสb
อิสลามศึกษา
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศิลป¤
อุตสาหการ
การศึกษาบัณฑิต
คหกรรม
ครุศาสตรb
การออกแบบ
ดุริยางคศิลป¤
ทัศนศิลป¤
ศิลปะการแสดง
ศิลปกรรมศาสตรb
การจัดการการสื่อสาร
การปกครอง
การประกอบการ
การประชาสัมพันธb
ความสัมพันธbระหว+างประเทศ
โฆษณา
จิตวิทยา
ดิจิทัล
ถ+ายภาพ
นิติศาสตรb
นิเทศศาสตรb
บรรณารักษศาสตรb
โบราณคดี
ประวัติศาสตรb
ปรัชญา/ศาสนา
ภาพยนตbและภาพนิ่ง
เกาหลี
จีน
ญี่ปุ-น
ไทย
บาลี-สันสกฤต
พม+า
มลายู

ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ
Electronics
Islamic Studies
Industry
Art Industry
Industrial
Graduation Education
Home Economics
Education Science
Design
Music
Visual Arts
Performing Arts
Fine Arts
Communication Management
Governance
Entrepreneur
Public Relations
International Relations
Advertisement
Psychology
Digital
Photography
Laws
Communication Arts
Library Science
Archelogy
History
Philosophy/Religion
Motion Pictures and Still Photography
Korean
Chinese
Japanese
Thai
Pali-Sanskrit
Burmese
Malay
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เลขในหลักที่ 9 - 12
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043

ชื่อสาขาภาษาไทย
ยุโรป
อังกฤษ
อาเซียน
อาหรับ
เอเชีย
อิสลาม
ภูมิศาสตรb
รัฐประศาสนศาสตรb
รัฐศาสตรb
วรรณคดี
วิทยุและโทรทัศนb
สังคมวิทยา
สังคมศาสตรbและพฤติกรรมศาสตรb
สังคมสงเคราะหbศาสตรb
สื่อสารมวลชนและเอกสาร
วิเทศศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตรbศิลปะ
การพัฒนาชุมชน
อักษรศาสตรb

1103

รหัสสาขา
การจัดการ

1104

การบริการ

1111

เครื่องสำอาง-ความงาม

ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ
Europe
English
Asean
Arab
Asia
Islam
Geography
Public Administration
Political Science
Literature
Radio and Television
Sociology
Social and Behavioral Science
Social Work
Mass Communication and
Documentation
International Studies
Art and Culture
Art History
Community Development
Arts

ตัวอย>างรายชื่อหลักสูตรในสาขา
การจัดการโรงพยาบาล
การจัดการสถานพยาบาล
การัดการสาธารณภัย
การจัดการสุขภาพทLองถิ่นและชุมชน
เลขานุการการแพทยbและสาธารณสุข
การดูแลสุขภาพเด็ก
การดูแลสุขภาพผูLสูงอายุ
การบริการทางการแพทยb
การบริบาลผูLสูงอายุ
วิทยาศาสตรbสุขภาพและสปา
เทคโนโลยีความงาม
วิทยาศาสตรbเครื่องสำอาง
วิทยาศาสตรbเครื่องสำอาง
วิทยาศาสตรbเครื่องสำอาง
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รหัสสาขา

1118

โภชนาการ

1121

วิทยาศาสตรbการกีฬา

1122

วิศวกรรมชีวการแพทยb

1124

เวชสารสนเทศ

1125

ส+งเสริมสุขภาพ

1127

สาธารณสุข

ตัวอย>างรายชื่อหลักสูตรในสาขา
วิทยาศาสตรbเครื่องสำอางและผลิตภัณฑbธรรมชาติ
การดูแลสุขภาพและความงาม
วิทยาศาสตรbเพื่อสุขภาพและความงาม
สุขภาพและความงาม
โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
โภชนศาสตรb การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
การจัดการการกีฬา
การจัดการและการสอนกีฬา
การฝ°กสอนกีฬา
การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตรbการกีฬา
วิทยาศาสตรbการกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตรbการกีฬาและสุขภาพ
วิทยาศาสตรbการเคลื่อนไหวและสุขภาพ
วิทยาศาสตรbการฝ°กสอนกีฬา
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทยbและหLองผ+าตัด
นวัตกรรมผลิตภัณฑbสุขภาพ
วิศวกรรมทางคลินิก
เวชระเบียน
นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทยb
วิทยาศาสตรbขLอมูลสุขภาพ
การส+งเสริมสุขภาพ
การส+งเสริมสุขภาพ และ เศรษฐศาสตรb
การส+งเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
สุขศึกษาและการส+งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตรb
สาธารณสุขศาสตรb อนามัยสิ่งแวดลLอม
สาธารณสุขศาสตรb อนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตรbและการส+งเสริมสุขภาพ
สุขศาสตรbอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
อนามัยชุมชน
อนามัยชุมชน และ นิติศาสตรb
อนามัยชุมชน และ เศรษฐศาสตรb
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รหัสสาขา

1129

สุขภาพสัตวb

8001

การออกแบบ

8002

ดุริยางคศิลป¤

8003

ทัศนศิลป¤

8004

ศิลปะการแสดง

ตัวอย>างรายชื่อหลักสูตรในสาขา
อนามัยสิ่งแวดลLอม
อนามัยสิ่งแวดลLอมแ ละ นิติศาสตรb
อนามัยสิ่งแวดลLอม และ เศรษฐศาสตรb
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตรb
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การพยาบาลสัตวb
เทคนิคการสัตวแพทยb
วิทยาศาสตรbสุขภาพสัตวb
การออกแบบนิเทศศิลป¤
การออกแบบแฟชั่น
การออกแบบผลิตภัณฑb
การออกแบบภายใน
การออกแบบศิลปหัตถกรรม
ศิลปะดิจิทัล
ศิลปะภาพถ+าย/การถ+ายภาพ
การออกแบบเครื่องประดับ/โลหะรูปพรรณ
เครื่องเคลือบดินเผา/เซรามิกสb
ประยุกตbศิลปศึกษา
นฤมิตศิลป¤
ดุริยางคศิลป¤
คีตศิลป¤
ดุริยศิลป¤
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
ทัศนศิลป¤
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ภาพพิมพb
หัตถศิลป¤
ศิลปะไทย
ศิลปะสื่อผสม
ศิลปะที่สื่อภาษาทางการเห็นในรูปอื่น
ศิลปะการแสดง
การละคร
นาฏศิลป¤
นาฏยศิลป¤
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รหัสสาขา

43

ตัวอย>างรายชื่อหลักสูตรในสาขา
นาฏกรรมไทย
ศิลปะการแสดงประยุกตb
นาฏศิลป¤การละคร

เลขในหลักที่ 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

หมายถึง
ภาษาไทย ปกติ
ภาษาไทย พิเศษ
สองภาษา
ภาษาต+างประเทศ
นานาชาติ
Double Degree – ภาษาไทย
Double Degree – นานาชาติ
Joint Degree – ภาษาไทย
Joint Degree – นานาชาติ พิเศษ
เทียบโอน ปกติ
เทียบโอน พิเศษ
ต+อเนื่อง ปกติ
ต+อเนื่อง พิเศษ
เทียบโอนเพื่อปริญญาใบที่ 2 ปกติ
เทียบโอนเพื่อปริญญาใบที่ 2 พิเศษ
Joint Degree – นานาชาติ ปกติ

การเตรียมไฟลNขVอมูลหลักสูตร เปlนไฟลN CSV เพื่อนำเขVาระบบ
คอลัมนNที่

ชื่อฟnลดN

ประเภท
ขVอมูล

คำอธิบาย

หมายเหตุ

รหัสกลุ+มสถาบัน
สมาชิก
ชื่อกลุ+มสถาบัน
สมาชิก

ตามการกำหนดรหัสหลักสูตร
TCAS63
ตามการกำหนดรหัสหลักสูตร
TCAS63
ตามที่ไดLรับการกำหนดจากทางทปอ.
เช+น 001 = จุฬาลงกรณbมหาวิทยาลัย,
002 = มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรb

1

university_type_id

text

2

university_type_name_th

text

3

university_id

text

รหัสสถาบัน

4

university_name_th

text

ชื่อสถาบัน
ภาษาไทย
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คอลัมนNที่

ชื่อฟnลดN

ประเภท
ขVอมูล

คำอธิบาย

5

university_name_en

text

ชื่อสถาบัน
ภาษาอังกฤษ

6

campus_id

text

รหัสวิทยาเขต

7

campus_name_th

text

8

campus_name_en

text

9

faculty_id

text

10

faculty_name_th

text

11

faculty_name_en

text

12

group_field_id

text

13

group_field_th

text

14

field_id

text

15

field_name_th

text

16

field_name_en

text

17

program_running_number

text

18

program_name_th

text

19

program_name_en

text

20

program_type_id

text

21

program_type_name_th

text

22

program_id

text

ชื่อวิทยาเขต
ภาษาไทย
ชื่อวิทยาเขต
ภาษาอังกฤษ
รหัสคณะ
ชื่อคณะ
ภาษาไทย
ชื่อคณะ
ภาษาอังกฤษ
รหัสกลุ+มสาขา
ชื่อกลุ+มสาขา
ภาษาไทย
รหัสสาขา
ชื่อสาขา
ภาษาไทย
ชื่อสาขา
ภาษาอังกฤษ
รหัส Running
Number ของ
หลักสูตรในสาขา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ชื่อหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
รหัสประเภท
หลักสูตร
ชื่อประเภท
หลักสูตร
รหัสหลักสูตร จาก
รูปแบบที่ไดL

44
หมายเหตุ

ตามการกำหนดรหัสหลักสูตร
TCAS63
ถLาไม+มีวิทยาเขต ใหLระบุเปgน วิทยา
เขตหลัก
ถLาไม+มีวิทยาเขต ใหLระบุเปgน Main
Campus
คณะวิชา/สำนักวิชาที่ต+างกัน ใชLรหัสที่
ต+างกัน

หลักที่ 9-10 ของรหัสหลักสูตร
ตามที่กำหนดในตารางกำหนดรหัส
หลักสูตร
หลักที่ 11-12 ของรหัสหลักสูตร
ตามที่กำหนดในตารางกำหนดรหัส
หลักสูตร
ตามที่กำหนดในตารางกำหนดรหัส
หลักสูตร
ตามการกำหนดรหัสหลักสูตร
TCAS63

ตามการกำหนดรหัสหลักสูตร
TCAS63
ตามการกำหนดรหัสหลักสูตร
TCAS63
ความยาว 15 หลัก
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คอลัมนNที่

23

24

25

26

ชื่อฟnลดN

number_acceptance_mko2

program_partners_id

program_partners_inter_name

institute_partners_inter_name

ประเภท
ขVอมูล

text

text

text

text

27

country_partners_name

text

28

major_id

text

29

major_name_th

text

30

major_name_en

text

31

major_acceptance_number

text

คำอธิบาย
กำหนดไวLแลLว
ก+อนหนLานี้
จำนวนรับตาม
แผน มคอ. 2
รหัสหลักสูตรที่
ร+วมผลิตแบบ
double
degree/join
degree
ชื่อหลักสูตร
ต+างประเทศที่ร+วม
ผลิต เปgน
ภาษาอังกฤษ
ชื่อสถาบัน
ต+างประเทศที่ร+วม
ผลิต เปgน
ภาษาอังกฤษ
ชื่อต+างประเทศที่
ร+วมผลิต เปgน
ภาษาอังกฤษ
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เลขจำนวนเต็ม ไม+เกิน 3 หลัก
ถLาเปgนหลักสูตรในประเทศไทย ใหLใชL
รหัสหลักสูตร 15 หลัก แต+ถLาเปgน
หลักสูตรต+างประเทศ ใหLมหาวิทยาลัย
กำหนดเอง อาจเริ่มตLนดLวย A1, A2,
… เปgนตLน ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอก
ขLอมูล 0
ถLาเปgนหลักสูตรในประเทศไทย
หรือไม+มี ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLามีสถาบันมากกว+าหนึ่ง ใหLใชLเวLน
วรรคระหว+างชื่อ และถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLามีประเทศที่ร+วมมากกว+าหนึ่ง ใหLใชL
เวLนวรรคระหว+างชื่อ และ ถLาไม+มี
กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ใชLเมื่อมีการรับเขLาวิชาเอกหรือแขนง
รหัสวิชาเอก หรือ ตั้งแต+ปƒ 1 กำหนดเปgนอักษร A-Z
แขนง
จำนวน 1 ตัว และ ถLาไม+มีกำหนด ใหL
กรอกขLอมูล 0
ชื่อสาขาวิชาเอก
ถLาไม+มีสาขาวิชาเอก หรือ แขนง ใหL
หรือ แขนง
กรอกขLอมูล 0
ภาษาไทย
ชื่อสาขาวิชาเอก
ถLาไม+มีสาขาวิชาเอก หรือ แขนง ใหL
หรือ แขนง
กรอกขLอมูล 0
ภาษาอังกฤษ
จำนวนรับตาม
แผนที่ระบุใน
เลขจำนวนเต็ม ไม+เกิน 3 หลัก ถLาไม+มี
มคอ. 2 ของแต+ละ กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
แขนง
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การเตรียมไฟลNการรับของแต>ละหลักสูตร เปlนไฟลN CSV เพื่อนำเขVาระบบ
คอลัมนN
ที่

ชื่อฟnลดN

ประเภท
ขVอมูล

ความ
ยาว
ขVอมูล

1

program_id

text

15

2

major_id

text

1

3

project_id

text

2

4

project_name_th

text

5

project_name_en

text

6

type

text

7

component_weig
ht

text

8

component_pat

text

9

receive_student_
number

int

คำอธิบาย

หมายเหตุ

รหัสหลักสูตร จากรูปแบบที่ไดL
กำหนดไวLแลLวก+อนหนLานี้
รหัสวิชาเอก เรียงจาก A…Z
โดยที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอง
(แขนง)
รหัสโครงการ ประกอบไปดLวย
อักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว และ
ตามดLวยตัวเลข 1 ตัว (0-9).
โดยเริ่มตLนที่ G-Z โดยเริ่มจาก
G0, G1..G9, H0, H1…H9

ความยาว 15 หลัก และ ตLองเปgนขLอมูลที่มี
อยู+ในระบบที่มีการนำเขLาอยู+แลLว
เปgน A-Z จำนวน 1 ตัวอักษร และ ตLอง
เปgนขLอมูลที่มีอยู+ในระบบที่มีการนำเขLาอยู+
แลLว ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ชื่อโครงการ ภาษาไทย

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

มหาวิทยาลัยกำหนดชื่อโครงการเพิ่มเติม
เอง ในกรณีที่ไม+มีในส+วนที่กำหนด ถLาไม+มี
กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการคัดเลือกและปƒพศ.
ของ TCAS โดยมีเครื่องหมาย เช+น 1_2563 หมายถึง รูปแบบการ
6
คัดเลือกแบบที่ 1 ปƒการศึกษา 2563
_ (ขีดดLานล+าง) อยู+ระหว+าง
กลาง
ตามเอกสารที่ทปอ. กำหนด เช+น 2.1,
กลุ+มองคbประกอบ สำหรับ
9.2.1 ใหLกรอกเฉพาะตัวเลข คำอธิบายไม+
รูปแบบการรับในรอบ 4
ตLองกรอก และ ในรูปแบบที่ 1,2,3,5 ใหL
เท+านั้น รูปแบบที่ 4 ตLองกรอก
กรอกขLอมูล 0 เนื่องจากไม+ไดLใชLเงื่อนไขนี้
ขLอมูลช+องนี้
ในเปgนเกณฑb
องคbประกอบที่ตLองการ
เช+น คะแนนของ PAT7 ใหLเลือกหนึ่งวิชา
กำหนดใหLเลือกหนึ่งวิชาจาก
คือ ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งคือ PAT 7.1 ใหL
หลายตัวเลือก สำหรับรูปแบบ
กรอก PAT7.1 (ไม+เวLนวรรคระหว+าง
การรับที่ 4 เท+านั้น รูปแบบที่
ตัวอักษรกับตัวเลข) เปgนตLน
4 ตLองกรอกขLอมูลช+องนี้
จำนวนเรียกรับนักศึกษาใน
ไม+เกิน 3 รูปแบบนั้น ๆ หน+วยเปgน คน เช+น 120 = จำนวนเรียกรับของรูปนี้ เปgน
digit (จำนวนเรียกรับ) ตLองระบุถLา 120 คน
เป‘ดรับในรูปแบบนั้น ถLาไม+
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คอลัมนN
ที่

ชื่อฟnลดN

ประเภท
ขVอมูล

10

gender_male_nu
mber

int

11

gender_female_n
umber

Int

12

receive_add_limit

Text

ความ
ยาว
ขVอมูล

คำอธิบาย

เป‘ดรับในรูปแบบใด ใหLกรอก
ขLอมูล 0 สำหรับรูปแบบนัน
จำนวนเรียกรับที่เปgนเพศชาย
ไม+เกิน 3
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล
digit
0
จำนวนเรียกรับที่เปgนเพศหญิง
ไม+เกิน 3
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล
digit
0
เงื่อนไขการรับกรณีที่ผูLผ+าน
การคัดเลือกคนสุดทLายตาม
จำนวนเรียกรับมีคะแนน
เท+ากันสำหรับการคัดเลือกใน
รูปแบบที่ 3 และ 4
A = รับทั้งหมด (รับทุกคนที่มี
คะแนนเท+ากัน)
B = ไม+รับเลย (ไม+รับเกิน
จำนวนที่กำหนด)
C+จำนวนที่รับไดLเกิน เปgน
จำนวนเต็ม = รับเกินแต+จำกัด
จำนวน
สำหรับการรับในรูปแบบที่ 3
และ 4 ตLองกรอกขLอมูลนี้
รูปแบบที่ 1,2,5 ใหLกรอก
ขLอมูล 0 ในช+องนี้

13

join_id

text

4

14

only_formal

int

1

15

receive_student_
number_formal

int

3
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ผลรวมของ field gender_male กับ
gender_female ตLL+องไม+เกิน field
receive_student_number
ผลรวมของ field gender_male กับ
gender_female ตLL+องไม+เกิน field
receive_student_number
A = รับทั้งหมด (รับทุกคนที่มีคะแนน
เท+ากัน) เช+น รับ 50 คน คนที่ 47-48-4950-51 มีคะแนนเท+ากัน สาขาจะไดL 51
คน , B = ไม+รับเลย (ไม+รับเกินจำนวนที่
กำหนด) เช+น รับ 50 คน คนที่ 47-4849-50-51 มีคะแนนเท+ากัน สาขาจะไดL
46 คน , C+จำนวนที่รับไดLเกิน เปgน
จำนวนเต็ม = รับเกินแต+จำกัดจำนวน เช+น
เช+น รับ 50 คน รับเกินไดL 7 คน กรอก
ขLอมูล คือ C7 ถLาคนที่ 47-48-49-50-5152-53-54-55-56-57 มีคะแนนเท+ากัน
สาขาจะไดL 57 คน และถLาคนที่ 47-4849-50-51-52-53-54-55-56-57-58 มี
คะแนนเท+ากัน ระบบจะตัดคนตั้งแต+ 47
ทิ้ง สาขาจะไดL 46 คน

กำหนดเปgนรหัสเดียวกันในหลักสูตรที่
รหัสหลักสูตรที่รับร+วมกัน โดย
ตLองการรับร+วมกัน ถLาไม+มีกำหนด ใหL
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอง
กรอกขLอมูล 0
คุณสมบัติการรับ รร.
1=รับผูLสมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร
หลักสูตรแกนกลาง
แกนกลาง 2=ไม+รับ
จำนวนเรียกรับนักเรียนที่จบ
มาจากรร. หลักสูตรแกนกลาง
ตLองไม+เกินจำนวนใน
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
receive_student_number
และถLามีการรับ นร. จาก
หลายประเภทโรงเรียน
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คอลัมนN
ที่

ชื่อฟnลดN

ประเภท
ขVอมูล

ความ
ยาว
ขVอมูล

16

only_internationa
l

int

1

17

receive_student_
number_internati
onal

int

3

18

only_vocational

int

1

คำอธิบาย
ผลรวมของตัวเลขใน column
receive_student_number
_fomal +
receive_student_number
_international +
receive_student_number
_vocational +
receive_student_number
_nonformal ตLองเท+ากับ
หรือนLอยกว+า
receive_student_number
คุณสมบัติการรับ รร.
หลักสูตรนานาชาติ
จำนวนเรียกรับนักเรียนที่จบ
มาจาก รร. หลักสูตร
นานาชาติ ตLองไม+เกินจำนวน
ใน
receive_student_number
และถLามีการรับ นร.จากหลาย
ประเภทโรงเรียน ผลรวมของ
ตัวเลขใน column
receive_student_number
_fomal +
receive_student_number
_international +
receive_student_number
_vocational +
receive_student_number
_nonformal ตLองเท+ากับ
หรือนLอยกว+า
receive_student_number
คุณสมบัติการรับ รร.
หลักสูตรอาชีวะ
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1=รับผูLสมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร
นานาชาติ 2=ไม+รับ

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

1=รับผูLสมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร
อาชีวะ 2=ไม+รับ
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คอลัมนN
ที่

ชื่อฟnลดN

ประเภท
ขVอมูล

ความ
ยาว
ขVอมูล

19

receive_student_
number_vocation
al

int

3

20

only_non_formal

int

1

21

receive_student_
number_nonform
al

int

3

คำอธิบาย
จำนวนเรียกรับนักเรียนที่จบ
มาจากรร. หลักสูตรอาชีวะ
ตLองไม+เกินจำนวนใน
receive_student_number
และถLามีการรับ นร.จากหลาย
ประเภทโรงเรียน ผลรวมของ
ตัวเลขใน column
receive_student_number
_fomal +
receive_student_number
_international +
receive_student_number
_vocational +
receive_student_number
_nonformal ตLองเท+ากับ
หรือนLอยกว+า
receive_student_number
คุณสมบัติการรับ รร.
หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
จำนวนเรียกรับนักเรียนที่จบ
มาจากรร. หลักสูตรตาม
อัธยาศัย (กศน.) ตLองไม+เกิน
จำนวนใน
receive_student_number
และถLามีการรับ นร.จากหลาย
ประเภทโรงเรียน ผลรวมของ
ตัวเลขใน column
receive_student_number
_fomal +
receive_student_number
_international +
receive_student_number
_vocational +
receive_student_number
_nonformal ตLองเท+ากับ
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ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

1=รับผูLสมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตาม
อัธยาศัย (กศน.) 2=ไม+รับ

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
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คอลัมนN
ที่

ชื่อฟnลดN

ประเภท
ขVอมูล

22

min_height_male

int

23

min_height_femal
e

int

24

min_weight_male

int

25

min_weight_fema
le

int

26

max_weight_mal
e

int

27

max_weight_fem
ale

int

28

min_hwr_male

float

29

min_hwr_female

float

ความ
ยาว
ขVอมูล

คำอธิบาย

หรือนLอยกว+า
receive_student_number
ส+วนสูงต่ำสุดของผูLสมัครชายที่
ตLองการ เปgนเลขจำนวนเต็ม
3
เซนติเมตร ถLาไม+มีกำหนด ใหL
กรอกขLอมูล 0
ส+วนสูงต่ำสุดของผูLสมัครหญิง
ที่ตLองการ เปgนเลขจำนวนเต็ม
3
เซนติเมตร ถLาไม+มีกำหนด ใหL
กรอกขLอมูล 0
น้ำหนักต่ำสุดของผูLสมัครชาย
ที่ตLองการ เปgนเลขจำนวนเต็ม
2
กิโลกรัม ถLาไม+มีกำหนด ใหL
กรอกขLอมูล 0
น้ำหนักต่ำสุดของผูLสมัครหญิง
ที่ตLองการ เปgนเลขจำนวนเต็ม
2
กิโลกรัม ถLาไม+มีกำหนด ใหL
กรอกขLอมูล 0
น้ำหนักมากที่สุดของผูLสมัคร
ไม+เกิน 3 ชายที่ตLองการ เปgนเลขจำนวน
digit เต็ม กิโลกรัม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0
น้ำหนักมากที่สุดของผูLสมัคร
ไม+เกิน 3 หญิงที่ตLองการ เปgนเลข
digit จำนวนเต็ม กิโลกรัม ถLาไม+มี
กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ค+าอัตราส+วนของส+วนสูง
(เซนติเมตร) ต+อ น้ำหนัก
(กิโลกรัม) หรือค+า HWR
(Height Weight Ratio)
ต่ำสุดที่ตLองการของผูLสมัคร
ชาย
ค+าอัตราส+วนของส+วนสูง
(เซนติเมตร) ต+อ น้ำหนัก
(กิโลกรัม) หรือค+า HWR
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เช+น 165 = ส+วนสูงขั้นต่ำของผูLสมัครที่
หลักสูตรตLองการคือ 165 เซนติเมตร

เช+น 165 = ส+วนสูงขั้นต่ำของผูLสมัครที่
หลักสูตรตLองการคือ 165 เซนติเมตร

เช+น 50 = น้ำหนักขั้นต่ำของผูLสมัครที่
ตLองการคือ 50 กิโลกรัม

เช+น 50 = น้ำหนักขั้นต่ำของผูLสมัครที่
ตLองการคือ 50 กิโลกรัม

เช+น 90 = น้ำหนักมากที่สุดของผูLสมัครที่
สมัครไดL คือ 90 กิโลกรัม

เช+น 90 = น้ำหนักมากที่สุดของผูLสมัครที่
สมัครไดL คือ 90 กิโลกรัม

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
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30

min_bmi_male

float

31

min_bmi_female

float

32

max_bmi_male

float

33

max_bmi_female

float

34

min_r4_total_scor
e

float

35

min_gpax

float

36

min_credit_gpa21

int

37

min_credit_gpa22

int

ความ
ยาว
ขVอมูล

คำอธิบาย
(Height Weight Ratio)
ต่ำสุดที่ตLองการของผูLสมัคร
หญิง
ค+าดัชนีมวลกาย หรือ Body
Mass Index หรือ BMI ต่ำสุด
ที่ตLองการของผูLสมัครชาย
ค+าดัชนีมวลกาย หรือ Body
Mass Index หรือ BMI ต่ำสุด
ที่ตLองการของผูLสมัครหญิง
ค+าดัชนีมวลกาย หรือ Body
Mass Index หรือ BMI สูงสุด
ที่ตLองการของผูLสมัครชาย
ค+าดัชนีมวลกาย หรือ Body
Mass Index หรือ BMI สูงสุด
ที่ตLองการของผูLสมัครหญิง
คะแนนรวมรูปแบบที่ 4 ต่ำสุด
ที่ตLองการ คะแนนรวมต่ำสุด
ของคะแนนในรอบ 4 คือ 0
คะแนน และ คะแนนรวมสูง
สูดของคะแนนในรอบ 4 คือ
30,000 คะแนน
คะแนน GPAX ต่ำสุดที่
ตLองการ สำหรับรูปแบบที่ 3
และ 4
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การคำนวณ มวลกายหน+วยเปgนกิโลกรัม
หารดLวยส+วนสูงเปgนเมตรยกกำลังสอง
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
การคำนวณ มวลกายหน+วยเปgนกิโลกรัม
หารดLวยส+วนสูงเปgนเมตรยกกำลังสอง
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
การคำนวณ มวลกายหน+วยเปgนกิโลกรัม
หารดLวยส+วนสูงเปgนเมตรยกกำลังสอง
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
การคำนวณ มวลกายหน+วยเปgนกิโลกรัม
หารดLวยส+วนสูงเปgนเมตรยกกำลังสอง
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
เช+น คะแนนรวมขั้นต่ำของสาขา AA คือ
18,000 คะแนน ใหLกรอก 18000 โดยที่ไม+
มีเครื่องหมาย , คั่น (จุลภาค) ถLาไม+มี
กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ช+วงคะแนนเฉลี่ยของคะแนน 6 ภาค
การศึกษา คือ 0.00-4.00 และ ถLาไม+มี
กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ขLอมูลใน field ลำดับที่ 25-85 สำหรับ
รูปแบบที่ 3 และ 4 เท+านั้นถLามีกำหนดขั้น
จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ ต่ำต+าง ๆ กรุณาพิจารณาอย+างละเอียด
ไม+เกิน 2
รายวิชา 21 กลุ+มสาระการ
และรอบคอบ เนื่องจากระบบจะทำการ
digit
เรียนรูLภาษาไทย
กรองผูLสมัครที่ไม+ตรงกับคุณสมบัติที่
ตLองการออก ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอก
ขLอมูล 0
จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ เช+น 20 = จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ
ไม+เกิน 2
รายวิชา 22 กลุ+มสาระการ
รายวิชา 22 กลุ+มสาระการเรียนรูL
digit
เรียนรูLคณิตศาสตรb
คณิตศาสตรb คือ 20 หน+วยกิต
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38

min_credit_gpa23

int

39

min_credit_gpa24

int

40

min_credit_gpa25

int

41

min_credit_gpa26

int

42

min_credit_gpa27

int

43

min_credit_gpa28

int

44

min_gpa21

float

45

min_gpa22

float

46

min_gpa23

float

47

min_gpa24

float
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จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ
ไม+เกิน 2
รายวิชา 23 กลุ+มสาระการ
digit
เรียนรูLวิทยาศาสตรb
จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ
ไม+เกิน 2 รายวิชา 24 กลุ+มสาระการ
digit เรียนรูLสังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม
จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ
ไม+เกิน 2
รายวิชา 25 กลุ+มสาระการ
digit
เรียนรูLสุขศึกษาและพลศึกษา
จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ
ไม+เกิน 2
รายวิชา 26 กลุ+มสาระการ
digit
เรียนรูLศิลปะ
จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ
ไม+เกิน 2 รายวิชา 27 กลุ+มสาระการ
digit เรียนรูLการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
จำนวนหน+วยกิตรวมต่ำสุดของ
ไม+เกิน 2
รายวิชา 28 กลุ+มสาระการ
digit
เรียนรูLภาษาต+างประเทศ
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของ
รายวิชา 21 กลุ+มสาระการ
เรียนรูLภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของ
รายวิชา 22 กลุ+มสาระการ
เรียนรูLคณิตศาสตรb
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของ
รายวิชา 23 กลุ+มสาระการ
เรียนรูLวิทยาศาสตรb
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของ
รายวิชา 24 กลุ+มสาระการ
เรียนรูLสังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
เช+น 3.5 = คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของรายวิชา
21 กลุ+มสาระการเรียนรูLภาษาไทย คือ
3.5 และ ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
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48

min_gpa25

float

49

min_gpa26

float

50

min_gpa27

float

51

min_gpa28

float

52

min_onet

float

53

min_onet01

float

54

min_onet02

float

55

min_onet03

float

56

min_onet04

float

57

min_onet05

float

58

min_gat

float

59

min_gat1

float

60

min_gat2

float
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คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของ
รายวิชา 25 กลุ+มสาระการ
เรียนรูLสุขศึกษาและพลศึกษา
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของ
รายวิชา 26 กลุ+มสาระการ
เรียนรูLศิลปะ
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของ
รายวิชา 27 กลุ+มสาระการ
เรียนรูLการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของ
รายวิชา 28 กลุ+มสาระการ
เรียนรูLภาษาต+างประเทศ
คะแนนรวม ONET ต่ำสุดที่
ตLองการ รวมวิชา 01-05
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ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ช+วงคะแนนของ ONET ในแต+ละรายวิชา
คะแนนขั้นต่ำของ ONET วิชา
คือ 0.00 - 100 คะแนน กรอกคะแนนดิบ
01 ภาษาไทย
เท+านั้น ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
คะแนนขั้นต่ำของ ONET วิชา
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
02 สังคมศึกษา
คะแนนขั้นต่ำของ ONET วิชา
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
03 ภาษาอังกฤษ
คะแนนขั้นต่ำของ ONET วิชา
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
04 คณิตศาสตรb
คะแนนขั้นต่ำของ ONET วิชา
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
05 วิทยาศาสตรb
คะแนนขั้นต่ำของ GAT รวม
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
วิชาความถนัดทั่วไป
ช+วงคะแนนของ GAT PAT ในแต+ละ
คะแนนขั้นต่ำของ GAT ส+วนที่ รายวิชา คือ 0.00 - 300 คะแนน กรอก
คะแนนดิบเท+านั้น และ ถLาไม+มีกำหนด ใหL
1
กรอกขLอมูล 0
คะแนนขั้นต่ำของ GAT ส+วนที่
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
2
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61

min_pat1and2

float

62

min_pat1

float

63

min_pat2

float

64

min_pat3

float

65

min_pat4

float

66

min_pat5

float

67

min_pat6

float

68

min_pat7_1

float

69

min_pat7_2

float

70

min_pat7_3

float

71

min_pat7_4

float

72

min_pat7_5

float

73

min_pat7_6

float

74

min_pat7_7

float
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คะแนนขั้นต่ำของ PAT ส+วนที่ คะแนนขั้นต่ำของคะแนน PAT1 และ
1 และส+วนที่ 2 วัดความถนัด PAT2 ที่รวมกัน และ ถLาไม+มีกำหนด ใหL
ทางวิชาชีพและวิขาการ
กรอกขLอมูล 0
ช+วงคะแนนของ GAT PAT ในแต+ละ
คะแนนขั้นต่ำของ PAT1 วัด รายวิชา คือ 0.00 - 300 คะแนน กรอก
คะแนนดิบเท+านั้น และ ถLาไม+มีกำหนด
ความถนัดทางคณิตศาสตรb
ใหLกรอกขLอมูล 0
คะแนนขั้นต่ำของ PAT2 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางวิทยาศาสตรb
คะแนนขั้นต่ำของ PAT3 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตรb
คะแนนขั้นต่ำของ PAT4 วัด
ความถนัดทางสถาป“ตยกรรม ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ศาสตรb
คะแนนขั้นต่ำของ PAT5 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางวิชาชีพครู
คะแนนขั้นต่ำของ PAT6 วัด
ความถนัดทางศิลปกรรม
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ศาสตรb
คะแนนขั้นต่ำของ PAT7.1 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
คะแนนขั้นต่ำของ PAT7.2 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
คะแนนขั้นต่ำของ PAT7.3 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ-น
คะแนนขั้นต่ำของ PAT7.4 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางภาษาจีน
คะแนนขั้นต่ำของ PAT7.5 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางภาษาอาหรับ
คะแนนขั้นต่ำของ PAT7.6 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางภาษาบาลี
คะแนนขั้นต่ำของ PAT7.7 วัด
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ความถนัดทางภาษาเกาหลี
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75

min_9sub_09

float

76

min_9sub_19

float

77

min_9sub_29

float

78

min_9sub_39

float

79

min_9sub_49

float

80

min_9sub_59

float

81

min_9sub_69

float

82

min_9sub_89

float

83

min_9sub_99

float

84

min_vnet_51

float

85

min_vnet_511

float

86

min_vnet_512

float

ความ
ยาว
ขVอมูล

คำอธิบาย
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชาภาษาไทย
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชาสังคมศึกษา
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชา
ภาษาอังกฤษ
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตรb
1
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชาฟ‘สิกสb
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชาเคมี
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชาชีววิทยา
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตรb
2
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน
สามัญ 9 วิชา วิชา
วิทยาศาสตรbทั่วไป
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน VNET รายวิชาความรูLดLาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน VNET ทักษะภาษาและการ
สื่อสาร
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน VNET ทักษะความคิดและการ
แกLป“ญหา
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ช+วงคะแนนของรายวิชาสามัญ 9 วิชาใน
แต+ละรายวิชา คือ 0.00 - 100 คะแนน
กรอกคะแนนดิบเท+านั้น
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ช+วงคะแนนของ V-NET ในแต+ละรายวิชา
คือ 0.00 - 100 คะแนน กรอกคะแนนดิบ
เท+านั้น และ ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอก
ขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
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min_vnet_513

float
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min_vnet_514

float

89

min_bnet_393

float
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min_bnet_394

float

91

min_inet_31

float
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min_inet_33

float
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min_inet_35

float
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min_inet_38

float
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คะแนนขั้นต่ำของคะแนน VNET ทักษะทางสังคมและการ
ดำรงชีวิต
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน VNET ทักษะการจัดการงาน
อาชีพ
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน BNET วิชาภาษาบาลี
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน BNET วิชาธรรม พุทธประวัติ
วินัย
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน INET วิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟชีร
อัลหะดีษ
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน INET วิชาอัลอะกีดะฮb
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน INET วิชาอัตตารีค อัลอัคลาก
คะแนนขั้นต่ำของคะแนน INET วิชาภาษาอาหรับ ภาษา
มลายู

95

min_nnet_421

float

คะแนนขั้นต่ำของคะแนน NNET สาระทักษะการเรียนรูL

96

min_nnet_422

float

คะแนนขั้นต่ำของคะแนน NNET สาระความรูLพื้นฐาน

97

min_nnet_423

float

คะแนนขั้นต่ำของคะแนน NNET สาระการประกอบอาชีพ

float

คะแนนขั้นต่ำของคะแนน NNET สาระทักษะการดำเนิน
ชีวิต

98

min_nnet_424
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ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
กรอกคะแนนดิบเท+านั้น และ ถLาไม+มี
กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
กรอกคะแนนดิบเท+านั้น และ ถLาไม+มี
กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
กรอกคะแนนดิบเท+านั้น และ ถLาไม+มี
กำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0
กรอกคะแนนดิบเปgนตัวเลขจำนวนเต็ม
เท+านั้น และ ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอก
ขLอมูล 0
กรอกคะแนนดิบเปgนตัวเลขจำนวนเต็ม
เท+านั้น และ ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอก
ขLอมูล 0
กรอกคะแนนดิบเปgนตัวเลขจำนวนเต็ม
เท+านั้น และ ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอก
ขLอมูล 0
กรอกคะแนนดิบเปgนตัวเลขจำนวนเต็ม
เท+านั้น และ ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอก
ขLอมูล 0
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min_toefl_ibt

int

101

min_toefl_pbt

int
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min_toefl_cbt

int
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min_toefl_ipt

int
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min_ielts

float
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min_toeic

int
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min_cutep

int

107

min_tuget

int
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คะแนนขั้นต่ำของคะแนน NNET สาระการพัฒนาสังคม
คะแนนขั้นต่ำของ TOEFL IBT
(Test of English as a
Foreign Language
Internet-Based Test )
คะแนนขั้นต่ำของ TOEFL
PBT (Test of English as a
Foreign Language PaperBased Test )
คะแนนขั้นต่ำของ TOEFL
CBT (Test of English as a
Foreign Language
Computer-Based Test )
คะแนนขั้นต่ำของ TOEFL IPT
(Test of English as a
Foreign Language
Institutional Testing
Program)
คะแนนขั้นต่ำของ IELTS
(International English
Language Testing System)
คะแนนขั้นต่ำ TOEIC (Test
of English for
International
Communication)
คะแนนขั้นต่ำของ CU-TEP
(Chulalongkorn University
Test of English
Proficiency) จุฬาลงกรณb
มหาวิทยาลัย
คะแนนขั้นต่ำของ TU-GET
(Thammasat University
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กรอกคะแนนดิบเปgนตัวเลขจำนวนเต็ม
เท+านั้น และ ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอก
ขLอมูล 0
กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

ถLาไม+มีกำหนด ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0
กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0
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min_kept

int
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min_psutep

int
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min_kuept
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Graduate English Test)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรb
คะแนนขั้นต่ำของ KEPT
(Khon Kaen University
English Proficiency Test)
มหาวิทยาลัยขอนแก+น
คะแนนขั้นต่ำของ PSU-TEP
(Prince of Songkla
University Test of English
Proficiency)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรb
คะแนนขั้นต่ำของ KU-EPT
(Kasetsart University
English Proficiency Test)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรb
คะแนนขั้นต่ำของ CMUeTEGS (Chiang Mai
University Electronic Test
of English for Graduate
Studies)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+
คะแนนขั้นต่ำของ SAT
(Scholastic Aptitude Test)
คะแนนขั้นต่ำของ CEFR (The
Common European
Framework of Reference
for Languages)
รายละเอียดทั่วไปของ
หลักสูตร เปgนภาษาไทย
รายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร
ของหลักสูตร เปgนภาษาไทย

58

หมายเหตุ

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0

กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0
กรอกเปgนเลขจำนวนเต็ม ถLาไม+มีกำหนด
ใหLกรอกขLอมูล 0
เปgนรายละเอียดอย+างย+อ
เปgนรายละเอียดอย+างย+อ

ควรแสดงขLอมูลชั้น อาคาร วิทยาเขต หรือ
สถานที่สอบสัมภาษณbและ
อื่น ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอใหLผูLสมัครเดินทาง
หรือตรวจร+างกาย สำหรับการ
ไปไดLโL ดยง+าย ไม+ควรระบุชื่อมหาวิทยาลัย
รับในรูปแบบที่ 3 และ 4
เพียงอย+างเดียว
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วันที่สอบสัมภาษณbและหรือ
ตรวจร+างกาย สำหรับการรับ
ในรูปแบบที่ 3 และ 4

ควรกรอกเปgนขLอความภาษาไทย และ
แสดงขLอมูลวันที่-เดือน- ปƒ ที่เขLาใจง+าย
เช+น 12 พฤษภาคม 2563 หรือ 12 พค.
2563 หรือ 12 พค. 63 หรือ เปgนช+วงเวลา
เช+น 12-14 พค. 63

เวลาที่สอบสัมภาษณbและหรือ
ตรวจร+างกาย สำหรับการรับ
ในรูปแบบที่ 3 และ 4 ควร
กรอกเปgนรูปแบบ 24 ชั่วโมง
หรือ ช+วงเวลา
URL รายละเอียดของการสอบ
การสัมภาษณbต+าง ๆ หรือ อื่น
ๆ

เช+น 0900น. , 1300น. , 0900-1500น.

ควรเปgน URL ที่แสดงขLอมูลของหลักสูตร
โดยตรง ไม+ใช+หนLาแรกของเว็บไซตb
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : สิ่งที่ตLองตรวจสอบ ไดLแก+
1. ในการกรอกคะแนนขั้นต่ำในรายวิชาต+าง ๆ ของการสอบประเภทต+าง ๆ ตLองเปgนคะแนนดิบเท+านั้น
2. ถLาไม+มีขLอมูลในช+องใด ใหLกรอก 0 ในช+องนั้น ๆ

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
1

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
2

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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