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ปฏิทนิการดาํเนินการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
Thai University Central Admission System (TCAS) 

๑. รอบท่ี ๑ การรับดว้ย Portfolio โดยไม่มีการสอบขอ้เขียน 
 กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้มคัรทัว่ไป ผูส้มคัรท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูส้มคัรโควตา และผูส้มคัรเครือข่าย 
 กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 
 รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 

รอบที ่๑/๑ 
สถาบนัอุดมศึกษา กาํหนดวิธีการ เกณฑ ์และคุณสมบติัของผูส้มคัร 
 สามารถดาํเนินการไดใ้นภาคเรียนท่ี ๒ ของการเรียนการสอน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 
 ผู ้สมัครยื่น  Portfolio แล้ว  สถาบันอุดมศึกษาดํา เนินการ

คดัเลือกผูส้มคัรไดจ้าํนวนหน่ึง อาจจะใหมี้การจดัสอบสัมภาษณ์
หรือการทดสอบทักษะเฉพาะทาง  ตามความเหมาะสม  
เป็นการ Pre Screening แต่ไม่ใช่ Open for all 
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบคอมพิว เตอ ร์ 

เพ่ือสอบถามขอ้มูล หรือความเห็น หรือคาํถามเชิง Attitude 
Test ผา่นระบบ Internet ได ้

 
๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๐ 

 
สถาบนัอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกให ้ทปอ. ภายใน ๑๒ ธ.ค. ๖๐ สถาบนัอุดมศึกษา 
ผูส้มคัรยนืยนัสิทธ์ิ Clearing House ๑๕ – ๑๙ ธ.ค. ๖๐ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิให้สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อไป 

๒๒ ธ.ค. ๖๐ ทปอ. 

รอบที ่๑/๒ 
สถาบนัอุดมศึกษา กาํหนดวิธีการ เกณฑ ์และคุณสมบติัของผูส้มคัร 

 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ – ๒๘ ก.พ. ๖๑ 

สถาบนัอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกให ้ทปอ. ภายใน ๑๕ มี.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ผูส้มคัรยนืยนัสิทธ์ิ Clearing House ๑๙ – ๒๒ มี.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิให้สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อไป 

๒๖ มี.ค. ๖๑ ทปอ. 
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๒. รอบท่ี ๒ การรับแบบโควตาท่ีมีการสอบขอ้เขียนหรือขอ้ปฏิบติั 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้มคัรท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีหรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ) 
โครงการความสามารถพเิศษ (Talent) และโควตา ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม 
รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 
สถาบนัอุดมศึกษาประกาศเกณฑ ์การสอบ และประกาศการรับสมคัร 
ก่อนเวลาท่ีมีการสอบได ้
 ใชข้อ้สอบกลาง วิชาสามญั ๙ วิชา และ GAT/PAT 

ธ.ค. ๖๐ – เม.ย. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกให ้ทปอ. ภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ผูส้มคัรยนืยนัสิทธ์ิ Clearing House ๓ – ๖ พ.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธ์ิให้สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือประกาศรายช่ือ
ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อไป 

๘ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 
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๓. รอบท่ี ๓ การรับตรงร่วมกนั 
กลุ่มเป้าหมาย : โครงการ กสพท. โครงการอ่ืน ๆ และผูส้มคัรทัว่ไป 
กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน 
รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 
สถาบนัอุดมศึกษาจดัส่งรายละเอียดเกณฑก์ารรับสมคัรให ้ทปอ. ภายใน ๑๒ เม.ย. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซด์ของ ทปอ. 
(http://a.cupt.net) ผู ้สมัครสามารถ เ ลือกสมัครได้  ๔  สาขา วิชา  
ไม่มีลาํดบั 

๙ – ๑๓ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 

ชาํระค่าสมคัร ๙ – ๑๔ พ.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งขอ้มูลการสมคัรใหม้หาวิทยาลยั ๑๖ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประมวลผล  จัดส่งรายช่ือผู ้สมัคร 
ท่ีผา่นการคดัเลือกให ้ทปอ. 

๒๓ พ.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 

ผูส้มคัรยนืยนัสิทธ์ิ Clearing House ๒๖ – ๒๘ พ.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธ์ิใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือสมัภาษณ์ ๓๐ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 
ผูส้มคัรสอบสมัภาษณ์ในมหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ียนืยนัสิทธ์ิ ๔ -๕ มิ.ย. ๖๑ ผูส้มคัร 
สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูผ้า่นสมัภาษณ์ให ้ทปอ. ๖ มิ.ย. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ทปอ. ประกาศผลการสอบสมัภาษณ์ ๘ มิ.ย. ๖๑ ทปอ. 
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๔. รอบท่ี ๔ การรับแบบ Admissions โดยใชเ้กณฑแ์ต่ละสาขาเหมือนกนั (ตามเกณฑค่์านํ้าหนกัท่ีกาํหนด
ไวล่้วงหนา้ ๓ ปีมาแลว้) 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้มคัรทัว่ไป  
กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 
รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 
สถาบนัอุดมศึกษา จดัส่งรายละเอียดเกณฑก์ารรับสมคัรให ้ทปอ. 
 ผู ้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ ๔ สาขาวิชา  แบบมีลําดับ  

ตามเกณฑค่์านํ้าหนกัท่ีกาํหนด 
 สอบสัมภาษณ์ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีสถาบนัอุดมศึกษา

กาํหนด 

๓๐ ม.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 

ทปอ. จัดทาํระเบียบการรับสมคัร ตารางองค์ประกอบ และเกณฑ ์
การคดัเลือก 

ภายใน ๓ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 

ทปอ. รับสมคัร Admission ๖ – ๑๐ มิ.ย. ๖๑ ทปอ. 
ผูส้มคัรชาํระค่าสมคัร ๖ – ๑๑ มิ.ย. ๖๑ ผูส้มคัร 
การประมวลผล 
 ตดัสิทธ์ิผา่น Clearing House รอบท่ี ๑ – ๓ 
 ประกาศคะแนน + ผูถู้กตดัสิทธ์ิ + คณะเภสัชศาสตร์ 
 ทปอ. รวมคะแนน และประมวลผลคะแนน 

 
ภายใน ๑๓ มิ.ย. ๖๑ 
๑๕ – ๑๘ มิ.ย. ๖๑  
ภายใน ๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

ทปอ. 

ทปอ. ส่งรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกใหส้ถาบนัอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ทปอ. 
ผูส้มคัรสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย ๔ – ๖ ก.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาให ้ทปอ. ๘ ก.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ทปอ. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ๑๓ ก.ค. ๖๑ ทปอ. 
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๕. รอบท่ี ๕ การรับตรงอิสระ 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้มคัรทัว่ไป  
กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 
รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 
สถาบนัอุดมศึกษา ประกาศเกณฑก์ารรับสมคัร 
 รับเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 
 สามารถปรับเปล่ียนเกณฑก์ารรับสมคัรได ้
 สามารถส่งรายช่ือผูส้มคัรเพ่ือขอตรวจสอบสิทธ์ิรอบก่อนหนา้ได ้

ก.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 

เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ิน ใหส่้งขอ้มูลให ้ทปอ. ก.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
 


