ปฏิทนิ การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2561
Thai University Central Admission System (TCAS)
๑. รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
กลุ่มเป้ าหมาย : ผูส้ มัครทัว่ ไป ผูส้ มัครที่มีความสามารถพิเศษ ผูส้ มัครโควตา และผูส้ มัครเครื อข่าย
กําหนดเวลา : ดําเนินการเสร็ จสิ้ นภายในเดือนธันวาคม
รายละเอียด :
วัน – เวลา

ขั้นตอนการดําเนินงาน

รอบที่ ๑/๑
๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๐
สถาบันอุดมศึกษา กําหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผูส้ มัคร
 สามารถดําเนินการได้ในภาคเรี ยนที่ ๒ ของการเรี ยนการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ประมาณช่วงเดือนตุลาคม
 ผู ้ส มัค รยื่ น Portfolio แล้ว สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาดํา เนิ น การ
คัดเลือกผูส้ มัครได้จาํ นวนหนึ่ง อาจจะให้มีการจัดสอบสัมภาษณ์
หรื อการทดสอบทัก ษะเฉพาะทาง ตามความเหมาะสม
เป็ นการ Pre Screening แต่ไม่ใช่ Open for all
 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถจั ด ทํ า ระบบคอมพิ ว เตอร์
เพื่อสอบถามข้อมูล หรื อความเห็น หรื อคําถามเชิ ง Attitude
Test ผ่านระบบ Internet ได้
สถาบันอุดมศึกษาส่ งรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกให้ ทปอ.
ภายใน ๑๒ ธ.ค. ๖๐
ผูส้ มัครยืนยันสิ ทธิ์ Clearing House
๑๕ – ๑๙ ธ.ค. ๖๐
ทปอ. ส่ ง รายชื่ อ ผูย้ ื น ยัน สิ ท ธิ์ ให้ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ประกาศ
๒๒ ธ.ค. ๖๐
รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
รอบที่ ๑/๒
สถาบันอุดมศึกษา กําหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผูส้ มัคร ๒๒ ธ.ค. ๖๐ – ๒๘ ก.พ. ๖๑
สถาบันอุดมศึกษาส่ งรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกให้ ทปอ.
ภายใน ๑๕ มี.ค. ๖๑
ผูส้ มัครยืนยันสิ ทธิ์ Clearing House
๑๙ – ๒๒ มี.ค. ๖๑
ทปอ. ส่ ง รายชื่ อ ผูย้ ื น ยัน สิ ท ธิ์ ให้ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ประกาศ
๒๖ มี.ค. ๖๑
รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
[๑]

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา
ผูส้ มัคร
ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ผูส้ มัคร
ทปอ.

๒. รอบที่ ๒ การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรื อข้อปฏิบตั ิ
กลุ่มเป้ าหมาย : ผูส้ มัครที่อยูใ่ นเขตพื้นที่หรื อภาค โควตาโรงเรี ยนในเครื อข่าย (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ)
โครงการความสามารถพิเศษ (Talent) และโควตา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
กําหนดเวลา : ดําเนินการเสร็ จสิ้ นภายในเดือนพฤษภาคม
รายละเอียด :
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์ การสอบ และประกาศการรับสมัคร
ก่อนเวลาที่มีการสอบได้
 ใช้ขอ้ สอบกลาง วิชาสามัญ ๙ วิชา และ GAT/PAT
สถาบันอุดมศึกษาส่ งรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกให้ ทปอ.
ผูส้ มัครยืนยันสิ ทธิ์ Clearing House
ทปอ. ส่ งรายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อ
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป

[๒]

วัน – เวลา
ธ.ค. ๖๐ – เม.ย. ๖๑

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

ภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๑
๓ – ๖ พ.ค. ๖๑
๘ พ.ค. ๖๑

สถาบันอุดมศึกษา
ผูส้ มัคร
ทปอ.

๓. รอบที่ ๓ การรับตรงร่ วมกัน
กลุ่มเป้ าหมาย : โครงการ กสพท. โครงการอื่น ๆ และผูส้ มัครทัว่ ไป
กําหนดเวลา : ดําเนินการเสร็ จสิ้ นภายในเดือนมิถุนายน
รายละเอียด :
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ.
ทปอ. เป็ นส่ ว นกลางในการรั บ สมัค รผ่า นทางเว็บ ไซด์ข อง ทปอ.
(http://a.cupt.net) ผู ้ ส มั ค รสามารถเลื อ กสมั ค รได้ ๔ สาขาวิ ช า
ไม่มีลาํ ดับ
ชําระค่าสมัคร
ทปอ. ส่ งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาดํา เนิ น การประมวลผล จั ด ส่ ง รายชื่ อ ผู ้ส มัค ร
ที่ผา่ นการคัดเลือกให้ ทปอ.
ผูส้ มัครยืนยันสิ ทธิ์ Clearing House
ทปอ. ส่ งรายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์
ผูส้ มัครสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ยนื ยันสิ ทธิ์
สถาบันอุดมศึกษาส่ งรายชื่อผูผ้ า่ นสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

[๓]

วัน – เวลา
ภายใน ๑๒ เม.ย. ๖๑
๙ – ๑๓ พ.ค. ๖๑

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

๙ – ๑๔ พ.ค. ๖๑
๑๖ พ.ค. ๖๑
๒๓ พ.ค. ๖๑

ผูส้ มัคร
ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา

๒๖ – ๒๘ พ.ค. ๖๑
๓๐ พ.ค. ๖๑
๔ -๕ มิ.ย. ๖๑
๖ มิ.ย. ๖๑
๘ มิ.ย. ๖๑

ผูส้ มัคร
ทปอ.
ผูส้ มัคร
สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

๔. รอบที่ ๔ การรับแบบ Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่านํ้าหนักที่กาํ หนด
ไว้ล่วงหน้า ๓ ปี มาแล้ว)
กลุ่มเป้ าหมาย : ผูส้ มัครทัว่ ไป
กําหนดเวลา : ดําเนินการเสร็ จสิ้ นภายในเดือนกรกฎาคม
รายละเอียด :
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษา จัดส่ งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ.
 ผู ้ส มัค รสามารถเลื อ กสมัค รได้ ๔ สาขาวิ ช า แบบมี ล ํา ดับ
ตามเกณฑ์ค่านํ้าหนักที่กาํ หนด
 สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ สถาบันอุดมศึกษา
กําหนด
ทปอ. จัดทํา ระเบี ย บการรั บ สมัค ร ตารางองค์ป ระกอบ และเกณฑ์
การคัดเลือก
ทปอ. รับสมัคร Admission
ผูส้ มัครชําระค่าสมัคร
การประมวลผล
 ตัดสิ ทธิ์ผา่ น Clearing House รอบที่ ๑ – ๓
 ประกาศคะแนน + ผูถ้ ูกตัดสิ ทธิ์ + คณะเภสัชศาสตร์
 ทปอ. รวมคะแนน และประมวลผลคะแนน
ทปอ. ส่ งรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกให้สถาบันอุดมศึกษา
ผูส้ มัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่ างกาย
สถาบันอุดมศึกษาส่ งรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ.
ทปอ. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา

[๔]

วัน – เวลา
๓๐ ม.ค. ๖๑

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

ภายใน ๓ พ.ค. ๖๑

ทปอ.

๖ – ๑๐ มิ.ย. ๖๑
๖ – ๑๑ มิ.ย. ๖๑

ทปอ.
ผูส้ มัคร
ทปอ.

ภายใน ๑๓ มิ.ย. ๖๑
๑๕ – ๑๘ มิ.ย. ๖๑
ภายใน ๒๖ มิ.ย. ๖๑
ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๑
๔ – ๖ ก.ค. ๖๑
๘ ก.ค. ๖๑
๑๓ ก.ค. ๖๑

ทปอ.
ผูส้ มัคร
สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

๕. รอบที่ ๕ การรับตรงอิสระ
กลุ่มเป้ าหมาย : ผูส้ มัครทัว่ ไป
กําหนดเวลา : ดําเนินการเสร็ จสิ้ นภายในเดือนกรกฎาคม
รายละเอียด :
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร
 รับเพิม่ เติมตามจํานวนที่ตอ้ งการ
 สามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับสมัครได้
 สามารถส่ งรายชื่อผูส้ มัครเพื่อขอตรวจสอบสิ ทธิ์รอบก่อนหน้าได้
เมื่อดําเนินการเสร็ จสิ้ น ให้ส่งข้อมูลให้ ทปอ.

[๕]

วัน – เวลา
ก.ค. ๖๑

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

ก.ค. ๖๑

สถาบันอุดมศึกษา

