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ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ฉบับท่ี 1/2561 
เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบท่ี 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 -11 พฤษภาคม 

2561 ที่ผ่านมา ท าให้มีผู้สมัครจ านวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย  จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่  14 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น  
และขณะเดียวกันทีมงานพัฒนาระบบก็เร่งด าเนินการแก้ไขระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับผู้สมัคร
พร้อมกันได้เป็นจ านวนมาก ตลอดจนทดสอบในทุกมิติตามแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบจะท างาน 
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที ่ 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ 
ให้กับผู้สมัครทุกคนอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร
ออกไปจากเดิมระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 และขอแจ้ง
การปรับก าหนดการในขั้นตอนอื่น ๆ ดังเอกสารแนบ 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
Thai University Central Admission System (TCAS) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 รอบท่ี 3  การรับตรงร่วมกัน 

กลุ่มเป้าหมาย :  โครงการ กสพท. โครงการอื่น ๆ และผู้สมัครทั่วไป 
ก าหนดเวลา :  ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 
รายละเอียด : 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน – เวลา  
เดิม ใหม่ 

สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. ภายใน 12 เม.ย. 61  
ทปอ .  เ ป็ น ส่ ว นกล า ง ในกา ร รั บ สมั ค ร ผ่ า นทา ง เ ว็ บ ไ ซด์ ข อ ง  ทปอ . 
(http://tcas.cupt.net) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชาไม่มีล าดับ 

9-13 พ.ค. 61 9-19 พ.ค. 61 

สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 1 – 2 ให้ ทปอ. 
(ถ้ามี) 

8 พ.ค. 61 8 พ.ค.  61 

ช าระค่าสมัคร 9-14 พ.ค. 61 9-20 พ.ค. 61 
สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ. ภายใน 15 พ.ค. 61 ภายใน 15 พ.ค. 61 
ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พ.ค. 61 22 พ.ค. 61 
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประมวลผล จัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
ให้ ทปอ. 

23 พ.ค. 61 29 พ.ค. 61 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 26-28 พ.ค. 61 1-3 มิ.ย. 61 
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสัมภาษณ์ 30 พ.ค. 61 5 มิ.ย. 61 
ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ยืนยันสิทธิ์ 4-5 มิ.ย. 61 10-11 มิ.ย. 61 
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ. 6 มิ.ย. 61 12 มิ.ย. 61 
ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61 

 
 



ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 

1 

 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 

Thai University Central Admission System (TCAS) 
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------ 

รอบท่ี 4  การรับแบบ Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่าน ้าหนักท่ี  
   ก้าหนดไว้ล่วงหน้า 3 ปีมาแล้ว) 

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้สมัครทั่วไป  
ก าหนดเวลา :  ด้าเนินการเสร็จสิ นภายในเดือนกรกฎาคม 
รายละเอียด : 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน – เวลา 
เดิม ใหม่ 

สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. 
 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้  4 สาขาวิชา แบบมีล้าดับ  

ตามเกณฑ์ค่าน ้าหนักที่ก้าหนด 
 สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สถาบันอุดมศึกษา

ก้าหนด 

30 ม.ค. 61 30 ม.ค. 61 

ทปอ. จัดท้าระเบียบการรับสมัคร ตารางองค์ประกอบ และเกณฑ์ 
การคัดเลือก 

ภายใน 1 มิ.ย. 61 ภายใน 1 มิ.ย. 61 

ทปอ. รับสมัคร Admission 6-10 มิ.ย. 61 12-16 มิ.ย. 61 
ผู้สมัครช้าระค่าสมัคร 6-11 มิ.ย. 61 12-17 มิ.ย. 61 
สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ให้ ทปอ. 

20 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 

สถาบันอุดมศึกษาส่งจ้านวนรับเพิ่มเติมให้ ทปอ. (ถ้ามี) 20 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 
การประมวลผล 

 ตัดสิทธิ์ผ่าน Clearing House รอบท่ี 1-3 
 ประกาศคะแนน + ผู้ถูกตัดสิทธิ์ + คณะเภสัชศาสตร์ 
 ทปอ. รวมคะแนน และประมวลผลคะแนน 

 
ภายใน 13 มิ.ย. 61 

15-18 มิ.ย. 61 
ภายใน 26 มิ.ย. 61 

 
ภายใน 19 มิ.ย. 61 

21-24 มิ.ย. 61 
ภายใน 2 ก.ค. 61 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ 28 มิ.ย. 61 4 ก.ค. 61 
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 มิ.ย. 61 ภายใน 6 ก.ค. 61 
ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4-6 ก.ค. 61 10-12 ก.ค. 61 
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ. 8 ก.ค. 61 14 ก.ค. 61 
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 

 


