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คํานํา 
 
 คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS จัดทําขึ้นเพื่อให
ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม ซึ่งคูมือเลมนี้ไดครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ตั้งแตขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา การประมวลผลการคัดเลือกนักศึกษา การรายงาน
ตัวนักศึกษา จนถึงการรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไดเสนอแนวทางที่จะพัฒนา
และปรับปรุงงาน รวมถึงงานหรือโครงการที่จะดําเนินงานในอนาคต 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูอาน และผูที่ตองการศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติงานดานการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทํา  
ขอนอมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้  
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คูมือการปฏิบัติงาน 
“การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS” 

 
สวนที่ 1 กระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS 
 
1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อใหหนวยงานไดมีคูมือปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร แสดงถึงรายละเอียด และขั้นตอน
การปฏิบัติงานในกระบวนการตาง ๆ เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลงาน
ที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย 
 1.2 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS 
รวมถึงผูที่เขามาปฏิบัติงานใหม ไดเกิดความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการตามกระบวนไดอยางครบถวน 
ถูกตอง ลดความผิดพลาดในงานได รวมทั้งเผยแพรใหกับบุคคลที่สนใจ สามารถนําไปใชประโยชนได 
   
2. ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต การขออนุมัติแผนรับและเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา การจัดทําปฏิทินรับสมัครและประกาศรับสมัครนักศึกษา การดําเนินการรับสมัครนักศึกษา
และคัดเลือกนักศึกษา การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา การรับรายงานตัวนักศึกษา  
 
3. คําจํากัดความ 
 TCAS มีชื่อเต็มวา Thai University Central Admission System หมายถึง ระบบสารสนเทศ
การคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มนํามาใชในปการศึกษา 2561 เปนระบบ 
ที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) โดยแบงการคัดเลือกออกเปน 5 รอบ ซึ่งในป
การศึกษา 2564 ระบบดังกลาวเหลือการคัดเลือกเพียง 4 รอบ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 รอบที่ 1 Portfolio รูปแบบที่ 1 Portfolio ไมมีการสอบขอเขียน สําหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือขาย โดยมหาวิทยาลัยเปดรับและคัดเลือกเองโดยตรง 
 รอบที่ 2 Quota รูปแบบที่ 2 Quota ที่มีการสอบปฏิบัติและขอเขียน สําหรับนักเรียนที่อยูในเขต
พื้นที่หรือภาค นักเรียนในโรงเรียนในเครือขาย นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ และนักเรียนในเขตพิเศษ
ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเปดรับและคัดเลือกเองโดยตรง 

รอบที่ 3  Admission มี 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 3 Admission 1 สําหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียน
ที่อยูในโครงการ กสพท. (กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย) และนักเรียนในโครงการอื่น ๆ 
มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑการคัดเลือกเอง และรูปแบบที่  4 Admission 2 สําหรับนักเรียนทั่วไป 
มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑการรับตามขอตกลงตามองคประกอบของ Admission โดยทั้ง 2 รูปแบบเปดรับ
สมัครพรอมกันผานระบบ TCAS  

รอบที ่4 Direct Admission รูปแบบที่ 5 Direct Admission สําหรับนักเรียนทั่วไป โดยมหาวิทยาลัย
เปดรับและคัดเลือกโดยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง 

ทปอ. หมายถึง ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
แผนรับ หมายถึง จํานวนการรับนักศึกษาของแตละหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผานการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 
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คณะ/โรงเรียน หมายถึง คณะหรือสวนงานอื่นที่เทียบเทาคณะที่จัดการเรียนการสอน 
วิทยาเขต หมายถึง เขตการศึกษาซึ่งประกอบดวยสวนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในเขตทองที่ 

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
ศูนยการศึกษา หมายถึง สถานที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ใชในการจัดการศึกษา 

นอกสถานที่ตั้ง 
หลักสูตร/สาขาวิชา หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาที่เขารวมและเปดรับสมัครนักศึกษาในระบบ 

TCAS  
เกณฑการคัดเลือก หมายถึง คุณสมบัติของผูสมัครของแตละหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผานการอนุมัติ 

จากสภามหาวิทยาลัย 
ผูสมัคร หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนดใหสามารถสมัครคัดเลือก 

เขามหาวิทยาลัยได 
ผูผานการคัดเลือก หมายถึง ผูที่ไดรับการประกาศรายชื่อวาผานการคัดเลือกจากหลักสูตร/สาขาวิชา

ใหเขาศึกษาได 
ผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับการประกาศรายชื่อวาผานการคัดเลือกใหเขาศึกษา 

และไดดําเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS โดยเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด 
การยืนยันสิทธิ์ หมายถึง กระบวนการที่ผูผานการคัดเลือกเขาระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์วามีความประสงค

จะเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ประกาศวาเปนผูผานการคัดเลือก ทั้งนี้ ระบบไดออกแบบใหเลือกวา 
จะยืนยันสิทธิ์ หรือไมใชสิทธิ ์

การสละสิทธิ์ หมายถึง กระบวนการที่ผูยืนยันสิทธิ์เขาระบบ TCAS เพื่อแจงขอยกเลิกสิทธิ์ที่ไดยืนยัน
ไปแลวซึ่งจะดําเนินการไดเพียงครั้งเดียวในกรณีที่ตองการจะสมัครคัดเลือกในรอบตอไป 

การตรวจสอบสถานะการใชสิทธ หมายถึง การเขาระบบ TCAS เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผูสมัครวามี
สิทธิ์สมัครคัดเลือกในรอบนั้น ๆ ไดหรือไม 
 
4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 หนาที่และความรับผิดชอบของกระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS  
มีดังตอไปนี ้
 4.1 รองอธิการบดีฝายวิชาการ มีหนาที่ ใหคําปรึกษา กํากับดูแล เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

4.2 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหนาที่ ใหคําปรึกษา พิจารณามอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบขอมูลกอนนําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ หรืออธิการบดีลงนาม รวมถึง
ใหความชวยเหลือแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ  
 4.3 คณะ/โรงเรียน มีหนาที่ จัดทําเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา และดําเนินการสอบสัมภาษณ
นักศึกษารวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4.4 เจาหนาที่บริการการศึกษา มีหนาที่ จัดทําแผนรับนักศึกษา และรวบรวมเกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย จัดทําปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประกาศรับสมัคร
นักศึกษา รับสมัครนักศึกษา จัดสอบสัมภาษณ ประมวลผลการคัดเลือกนักศึกษา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์
เขาศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษา รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา ประสานงานกับที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) ในการรับ-สงขอมูลการรับสมัครเขาระบบ TCAS ประสานงานคณะ/โรงเรียนในการจัดทํา



3 
 

เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา และการจัดสอบสัมภาษณ ประสานงานฝายประชาสัมพันธเพื่อทําประชาสัมพันธ
การรับสมัคร 
 
5. องคความรูดานประกาศ ระเบียบ ขอบังคับที่ควรทราบในกระบวนการ 
 ในกระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ผูปฏิบัติงานควรทราบประกาศ 
ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวกับงานในเบื้องตน ดังนี้ 
 5.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 หมวด 2 การรับเขาศึกษาและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
 ขอ 12 จํานวนการคัดเลือกรับบุคคลเขาศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 13 วิธีการคัดเลือกรับบุคคล เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
          (1) การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 
          (2) การรับโดยวิธีรับตรง 
          (3) การรับตามขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในหรือตางประเทศ หรือตาม
โครงการความรวมมือกับองคกรภายนอก 
          (4) การรับโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ 14 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจเปน
นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยหรือนักศึกษาตางชาติ 
 ขอ 15 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

         (1) ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตองรายงานตัวเปนนักศึกษาดวยตนเอง พรอมนําหลักฐาน
ตาง ๆ ที่กําหนดมารายงานตัวตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย จึงจะมีสถานภาพเปนนักศึกษา 
          (2) ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาแตไมอาจรายงานตัวเปนนักศึกษาไดตามวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนดจะตองติดตอเพื่อแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร และตองขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาภายใน 7 วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษา 

5.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) 
 ขอ 3 การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหมี 5 รอบ (ในปการศึกษา 2564 ระบบ 
TCAS เหลือการคัดเลือกเพียง 4 รอบ 5 รูปแบบ) ดังนี้ 
         1) รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน สําหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือขาย ใหนักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
หรือตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยกําหนด 
         2) รอบท่ี 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ นักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่หรือ
ภาคโควตาโรงเรียนในเครือขาย และนักเรียนทั่วไปในโครงการความสามารถพิเศษตาง ๆ โครงการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑการคัดเลือก ใหนักเรียนยื่นสมัคร
โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาหรือตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยกําหนด 
         3) รอบที่ 3 การรับตรงรวมกัน (ในปการศึกษา 2564 คือ รอบที่ 3 Admission รูปแบบที่ 3 
Admission 1) สําหรับนักเรียนในโครงการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่น ๆ 
และนักเรียนทั่วไป ใหที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เปนหนวยกลางรับสมัครและการคัดเลือก 



4 
 

โดยนักเรียนสามารถเลือกได 6 สาขาวิชาแบบเรียงลําดับ และแตละสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการรับ 
ที่เปนอิสระของตนเอง 
 4) รอบที่ 4 การรับแบบ Admission (ในปการศึกษา 2564 คือ รอบที่ 3 Admission รูปแบบ
ที่ 4 Admission 2) สําหรับนักเรียนทั่วไป โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เปนหนวยกลางใน
การรับสมัครและการคัดเลือก ตามเกณฑคาน้ําหนักที่ประกาศลวงหนา ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเลือกสมัครได 4 
สาขาวิชาแบบเรียงลําดับ 
         5) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ในปการศึกษา 2564 คือ รอบที่ 4 รูปแบบที่ 5 Direct 
Admission) สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงดวยวิธีการของสถาบันอุดมศึกษา 
 ทั้งนี้ หลักสูตรนานาชาติ ใหดําเนินการรับสมัคร และบริหารจัดการในกระบวนการคัดเลือกอยาง
อิสระ แตตองจัดสงรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่ที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทยจัดทําประกาศ เพื่อปองกันการใชสิทธิ์ซ้ําซอน ในกรณีที่ตองการเขารวมในรอบ 3 
และรอบ 4 ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑกลางของขอกําหนดและปฏิทินการคัดเลือกของที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย 

ขอ 5 กําหนดการสอบวิชาอื่น ๆ เพื่อใชในการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในสวนที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบเอง หรือหนวยงานจัดการสอบระดับประเทศ ใหที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ประสานเพื่อขอความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดทําประกาศของที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย 

ขอ 7 นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ นักเรียนสามารถเลือกสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนด แตเมื่อยืนยันสิทธิ์แลว จะไมสามารถเขารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากตองการเขารับการ
คัดเลือกในรอบถัดไปจะตองสละสิทธิ์ที่มีอยูกอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะตองทําในระยะเวลา 
ที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ไดรับแลวเพื่อใชสิทธิ์ใหมจะกระทําไดเพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์
นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 

ขอ 8 สถาบันอุดมศึกษาในเครือขายที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เครือขายที่ประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือขายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทุกแหงจะไมสามารถรับนักเรียนที่มีการใชสิทธิ์แลว 2 ครั้ง ในการรับทั้ง 5 รอบ หากสถาบันอุดมศึกษา
ใดมีการรับไมเปนไปตามที่กําหนด จะถือวาการรับในครั้งนั้นเปนโมฆะ 

ขอ 9 สถาบันอุดมศึกษาตองไมเรียกเก็บเงินมัดจํา คาเลาเรียน หรือคาใชจายอื่นใดนอกจากคาสมัคร
คัดเลือกในแตละรอบ กอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ 

ขอ 10 สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ไมเขารวม
ในระบบ TCAS จะตองสงขอมูลการรับนักศึกษาเขาสูระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ ตามปฏิทินการคัดเลือก 
แตละรอบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เพื่อเปนการยืนยันสิทธิ์ของผูสมัครกอนที่จะมีการคัดเลือก
ในรอบถัดไป 

ขอ 11 สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่รับนักศึกษาเขาศึกษาแลว 
จะตองสงรายชื่อพรอมจํานวนของนักศึกษาเขาสูระบบกลางของประเทศทั้งหมด เพื่อเปนฐานขอมูลกลาง 
ในการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
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ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน 

6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผังกระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS 

 

ขอแผนรับนักศึกษาและเกณฑ
การคัดเลือกนักศึกษา 
จากคณะ/โรงเรียน 

ตรวจสอบเกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาและสรุปขอมูลเสนอ
ผูอํานวยการสํานกัสงเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

เสนอผูอํานวยการสํานกั
สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เสนอรอง
อธิการบดีฝาย

วิชาการ 

สรุปเปนเอกสารวาระการประชุมเสนอสภาวิชาการ 

A 
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อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

กระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
สภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย 

จัดทําขอมูลการรบันักศึกษา และสงใหหนวยงานที่เกีย่วของ 

ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 

รับรายงานตัวนักศกึษา 

ขอแผนรับนักศึกษาและ
เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา

จากคณะ/โรงเรียน 

A 
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ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

7. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) แสดงดังตารางที่ 1 
ชื่อกระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS 
ขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS  
เปนไปตามมคอ. 2 และขอกําหนดของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
ตัวชี้วัดสําคัญของกระบวนการ รอยละของนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาเปนไปตามแผนรับนักศึกษา
(เปาหมาย : รอยละ 100) 

 

ตารางที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 

ลําดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูรับผิดชอบ 

1  
 

 

 

 

 

 

 

 

7 วัน 
 
 
 

เจาหนาที่บริการการศึกษา
จัดทําบันทึกขอความผาน
ระบบ e-Office ขอจํานวน
แผนรับนักศึกษาและเกณฑ
การคัดเลือกนักศึกษา จาก
คณะ/โรงเรียน พรอมแนบ
แบบฟอรมสําหรับกรอก
ขอมูลเกณฑการคดัเลือกทั้ง 
4 รอบ และรายละเอียดการ
จัดทําขอมูลเกณฑการ
คัดเลือก 
 

1. บันทึก
ขอความถูกตอง 
และแบบฟอรม
สําหรับกรอก
ขอมูลเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา
มีหลักสูตร/
สาขาวิชา 
ครบถวน 
2. ไดรับจํานวน
แผนรับนักศึกษา
และเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา
ตามระยะเวลา 
ที่กําหนด 

1. บันทึก
ขอความจาก
ระบบ e-Office 
2. แผนรับ
นักศึกษา 
3. แบบฟอรม
สําหรับกรอก
ขอมูลเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา 
4. เอกสาร
ประกอบการ
จัดทําเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา 
 

1.เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 
2.คณะ/
โรงเรียน 
 

2  
 
 
 
 
 

 

3 วัน 1. เจาหนาที่บริการ
การศึกษารวบรวมแผนรับ
นักศึกษาและเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษาจากคณะ/
โรงเรียน และตรวจสอบ
เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา
ทั้ง 4 รอบ ใหเปนไปตาม 
มคอ. 2 และขอกําหนด
ของทปอ. หากไมถูกตอง
แจงคณะ/โรงเรียน เพื่อ
แกไข โดยกําหนดระยะเวลา
ในการสงการแกไขกลับคืน
ภายใน 1 วัน 
 
 
 
 

เกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา
ถูกตอง ครบถวน 
และเปนไปตาม 
มคอ.2 และ
ขอกําหนดของ 
ทปอ. 

1. แผนรับ
นักศึกษา 
2. เกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา 
3. เอกสาร
ขอกําหนดของ 
ทปอ. 

1.เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 
2.ผูอํานวยการ
สํานักสงเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 

 

ขอแผนรับนักศึกษาและ
เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา

จากคณะ/โรงเรียน 

ตรวจสอบเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา

และสรุปขอมูลเสนอ
ผูอํานวยการสํานกั
สงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
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ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

ลําดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูรับผิดชอบ 

   2. เจาหนาที่บริการ
การศึกษา สรปุขอมูลแผน
รับนักศึกษาและเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษาเสนอ
ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน
พิจารณา 

   

3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน เจาหนาที่บริการการศึกษา
เสนอแผนรับนักศึกษา 
และเกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาตอผูอํานวยการ
สํานักสงเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียนพิจารณา หาก
ไมผานการพิจารณาแจง
คณะ/โรงเรียน เพื่อแกไข 
โดยกําหนดระยะเวลาใน
การสงการแกไขกลับคืน
ภายใน 1 วัน 
 
 

เกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาถูกตอง 
ครบถวน และ
เปนไปตาม มคอ.2 
และขอกําหนดของ 
ทปอ. 

1. แผนรับ
นักศึกษา 
2. เกณฑการ
คัดเลือก
นักศึกษา 
3. เอกสาร
ขอกําหนดของ 
ทปอ. 

1. เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 
2. ผูอํานวยการ
สํานักสงเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 

4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน เจาหนาที่บริการการศึกษา
เสนอแผนรับนักศึกษา 
และเกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาที่ผานการ
พิจารณาจากผูอํานวยการ
สํานักสงเสรมิวิชาการแลว
ตอรองอธิการบดีฝาย
วิชาการพิจารณา หากไม
ผานการพิจารณาแจง
ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 
รับทราบ และแจงคณะ/
โรงเรียน เพื่อแกไข โดย
กําหนดระยะเวลาในการ
สงการแกไขกลับคืนภายใน 
1 วัน 

เกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาถูกตอง 
ครบถวน และ
เปนไปตาม มคอ.2 
และขอกําหนดของ 
ทปอ. 

1. แผนรับ
นักศึกษา 
2. เกณฑการ
คัดเลือก
นักศึกษา 
3. เอกสาร
ขอกําหนดของ 
ทปอ. 

1. เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 
2. รอง
อธิการบดีฝาย
วิชาการ 

 

เสนอผูอํานวยการ
สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน 

เสนอรอง
อธิการบดีฝาย

วิชาการ 

แจงคณะ/
โรงเรียนแกไข 

แจงคณะ/
โรงเรียนแกไข 
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ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ตารางที่ 1 (ตอ) 

ลําดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูรับผิดชอบ 

5  1 วัน 1. เจาหนาที่บริการ
การศึกษานําขอมูลแผนรับ
นักศึกษา และเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษาทีผ่าน
การพิจารณาแลว มาสรุป
เปนเอกสารวาระการ
ประชุมเพื่อนําเสนอตอ
สภาวิชาการ 
2. เจาหนาที่บริการ
การศึกษานําเสนอเอกสาร
วาระการประชุมให
ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน
พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง 
 

การสรุปเอกสาร
วาระการประชุม 
ถูกตอง และเปนไป
ระเบียบการ
นําเสนอวาระการ
ประชุมของ
มหาวิทยาลยั 

1. เอกสารวาระ
การประชุม 
2. แผนรับ
นักศึกษา 
3. เกณฑการ
คัดเลือก
นักศึกษา 

1. เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 
2. ผูอํานวยการ
สํานักสงเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 

6  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. เจาหนาทีบ่ริการ
การศึกษานําสงวาระการ
ประชุมใหผูชวยเลขานุการ
สภาวิชาการ 
2. เจาหนาทีบ่ริการ
การศึกษาดําเนินการตาม
มติของท่ีประชุมสภา
วิชาการ หากมีการแกไข
แจงคณะ/โรงเรียน โดย
กําหนดระยะเวลาในการ
สงการแกไขกลับคืนภายใน 
1 วัน 
3. เจาหนาทีบ่ริการ
การศึกษาจัดทําวาระการ
ประชุมสงให
ผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั 
4. เจาหนาทีบ่ริการ
การศึกษาดําเนินการตาม
มติของท่ีประชุม 
 

การนําสงเอกสาร
เขาประชุมถูกตอง 
และครบถวนตาม
จํานวน
คณะกรรมการการ
ประชุม 
 

1. แผนรับ
นักศึกษา 
2. เกณฑการ
คัดเลือก
นักศึกษา 

1. เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 
2. ผูชวย 
เลขานุการสภา
วิชาการ 
3. ผูชวย 
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั 

 

 

เสนอสภาวิชาการ
และสภา

มหาวิทยาลัย 

สรุปเปนเอกสารวาระการ
ประชุมเสนอสภาวิชาการ 

แจงคณะ/
โรงเรียนแกไข 



10 
 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

ลําดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูรับผิดชอบ 

7  
 
 
 

 
 

7 วัน 1. เจาหนาที่บริการ
การศึกษาจัดทําปฏิทินการ
รับนักศึกษา ประกาศรับ
สมัครนักศึกษา ให
สอดคลองกับปฏิทินการรับ
สมัครและคัดเลือกของ 
ทปอ. 
2. เจาหนาที่บริการ
การศึกษาสงปฏิทินการรับ
สมัครนักศึกษาประกาศรับ
สมัครนักศึกษา แผนรับ
นักศึกษา และเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษาให
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
เพื่อทําการประชาสัมพันธ
ขอมูลผานชองทางตางๆ 
เชน เว็บไซตมหาวิทยาลยั 
เปนตน  
2. เจาหนาที่บริการ
การศึกษานําประกาศรับ
สมัครนักศึกษา แผนรับ
นักศึกษา และเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษาเขาระบบ 
TCAS  
 

ปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษา ประกาศ
รับสมคัรนักศึกษา 
แผนรับนักศึกษา 
และเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา
ถูกตอง ครบถวน
และสงเขาระบบ 
TCAS ตาม
ระยะเวลาที่ทปอ.
กําหนด 
 

1. แผนรับ
นักศึกษา 
2. เกณฑการ
คัดเลือก
นักศึกษา 
3. ปฏิทินการ
รับสมคัรและ
คัดเลือก
นักศึกษา 
4. ประกาศรับ
สมัครและ
คัดเลือก
นักศึกษา 

1. เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 
2. เจาหนาที่
ประชาสมัพันธ 

8  2 
เดือน 

1. เจาหนาที่บริการ
การศึกษาเตรียมระบบรับ
สมัคร และเปดรับสมัคร
ตามระยะเวลาที่กําหนดใน
แตละรอบ 
2. เจาหนาที่บริการ
การศึกษาดึงขอมูลผูสมัคร
เฉพาะที่ชําระเงินคาสมัคร 
เพื่อเตรียมการคดัเลือก
นักศึกษา 

1. ระบบรับสมัคร
ในแตละรอบมี
ขอมูลหลักสูตร/
สาขาวิชา และ
จํานวนรับถูกตอง 
ครบถวน 
2. คัดเลือก
นักศึกษาไดตาม
แผนรับและเกณฑ
การคัดเลือกท่ี
หลักสตูร/สาขาวิชา
กําหนด 
 

1. แผนรับ
นักศึกษา 
2. เกณฑการ
คัดเลือก
นักศึกษา 
3. ปฏิทินการ
รับสมคัรและ
คัดเลือก
นักศึกษา 
4. ประกาศรับ
สมัครและ
คัดเลือก
นักศึกษา 
5. แบบฟอรม
รับ-สงขอมูลใน
ระบบ TCAS 

1. เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 
2. เจาหนาที่
ประชาสมัพันธ 

จัดทําขอมูลการรับนักศึกษา  
และสงใหหนวยงานที่เกีย่วของ 

ดําเนินการรับสมัคร 
และคัดเลือกนักศึกษา 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ลําดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 
ผูรับผิดชอบ 

   

3. เจาหนาที่บริการ
การศึกษานําขอมูลผูสมัคร
เขาระบบ TCAS เพื่อดึง
ขอมูลคะแนนของผูสมัคร  
4. เจาหนาที่บริการ
การศึกษา ประมวลผลการ
คัดเลือก 
5. เจาหนาที่บริการ
การศึกษานําขอมูลผูผาน
การคัดเลือกเขาระบบ 
TCAS  
6. เจาหนาที่บริการ
การศึกษาดึงขอมูลผูยืนยัน
สิทธิ์เขาศึกษาจากระบบ 
TCAS  
7. เจาหนาทีบ่ริการ
การศึกษาประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 

3. รับและสงขอมูล
ในระบบ TCAS 
เปนไปตาม
ระยะเวลาที่ทปอ.
กําหนด 

 

 

9 

 

14 วัน เจาหนาที่บริการการศึกษา
เปดระบบรับรายงานตัว
นักศึกษาออนไลน 

รับรายงานตัว
นักศึกษาไดครบ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด 

คูมือรับรายงาน
ตัวนักศึกษา
ออนไลน 
 

เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา 

 

รับรายงานตัว
นักศึกษา 
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ขอแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะ/โรงเรียน 
 เจาหนาที่บริการการศึกษา จัดทําบันทึกขอความผานระบบ e-Office เรียนคณบดีทุกคณะ/โรงเรียน 
เพื่อขออนุเคราะหจํานวนแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา โดยแนบแบบฟอรมสําหรับกรอก
จํานวนแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือกท้ัง 4 รอบ พรอมแจงรายละเอียดในการจัดทําขอมูลแตละรอบ 
รวมถึงระบุวันที่ในการสงขอมูล 
 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาและสรุปขอมูลเสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 เจาหนาที่บริการการศึกษา รวบรวมเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะ/โรงเรียน และตรวจสอบ
เกณฑการคัดเลือกนักศึกษาในแตละรอบใหเปนไปตามมคอ. 2 และขอกําหนดของที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย (ทปอ.) ดังนี้  

รอบที่ 1 Portfolio รูปแบบที่ 1 Portfolio พิจารณาจากแฟมสะสมผลงานเทานั้น โดยไมมีการใช
คะแนนสอบขอเขียนมาเปนเกณฑในการคัดเลือก  

รอบที่ 2 Quota รูปแบบที่ 2 Quota สามารถใชคะแนนสอบสวนกลางมาเปนเกณฑในการคัดเลือก 
ไดแก คะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบวิชาเฉพาะนอกเหนือจาก
ขอสอบสวนกลาง โดยคะแนนที่ใชตองมคีาสัดสวนน้ําหนักรวมกันได 100% 

รอบที่ 3  Admission รูปแบบที่ 3 Admission 1 ตองมีคะแนนสอบสวนกลางมาเปนเกณฑในการ
คัดเลือก ไดแก คะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ โดยคะแนนที่ใชตองมีคาสัดสวนน้ําหนัก
รวมกันได 100% 

รอบที่ 3 Admission รูปแบบที่ 4 Admission 2 เกณฑการคัดเลือกในรูปแบบนี้ตองเปนไปตาม
องคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาวิชา 10 กลุมของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) โดยใช
คะแนน O-NET รอยละ 30 GPAX รอยละ 20 และคะแนน GAT/PAT รอยละ 50 ดังภาพที่ 2 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 องคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาวิชาในการรับบุคคลเขาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS  
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รอบที่ 4 Direct Admission รูปแบบที่ 5 Direct Admission สามารถกําหนดเกณฑการคัดเลือก 
ไดอยางอิสระ  

 หากเกณฑการคัดเลือกท่ีตรวจสอบนั้นไมถูกตองแจงคณะ/โรงเรียน เพื่อแกไข โดยกําหนดระยะเวลา
ในการสงการแกไขกลับคืนภายใน 1 วัน จากนั้นสรุปขอมูลแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 
ที่ถูกตองแลวใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา 

 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 เจาหนาที่บริการการศึกษา เสนอแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาใหผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา หากไมผานการพิจารณาแจงคณะ/โรงเรียน เพื่อแกไข โดย
กําหนดระยะเวลาในการสงการแกไขกลับคืนภายใน 1 วัน   
 
ขั้นตอนที่ 4 เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 เจาหนาที่บริการการศึกษา เสนอแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาที่ผานการพิจารณา
จากผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการแลวใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณา หากไมผานการพิจารณาแจง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับทราบ และแจงคณะ/โรงเรียน เพื่อแกไข โดยกําหนด
ระยะเวลาในการสงการแกไขกลับคืนภายใน 1 วัน 
 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปเปนเอกสารวาระการประชุมเสนอสภาวิชาการ  
 1. เจาหนาที่บริการการศึกษา นําขอมูลแผนรับนักศึกษา และเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาที่ผานการ
พิจารณาแลว มาสรุปและจัดทําเอกสารวาระการประชุม เพื่อนําเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

2. เจาหนาที่บริการการศึกษา นําเสนอเอกสารวาระการประชุมใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง  
 
ขั้นตอนที่ 6 เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
 1. เจาหนาที่บริการการศึกษา นําสงเอกสารวาระการประชุมใหผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

2. เจาหนาที่บริการการศึกษา ดําเนินการตามมติของที่ประชุม หากมีการแกไขแจงคณะ/โรงเรียน 
โดยกําหนดระยะเวลาในการสงการแกไขกลับคืนภายใน 1 วัน 

3. เจาหนาที่บริการการศึกษา จัดทําเอกสารวาระการประชุมสงใหผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
4. เจาหนาที่บริการการศึกษา ดําเนินการตามมติของที่ประชุม 

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําขอมูลการรับนักศึกษาและสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 เมื่อแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว เจาหนาที่บริการการศึกษา ดําเนินการจัดทําขอมูลในการรับสมัครนักศึกษา ดังนี้ 

1. จัดทําปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาในแตละรอบ โดยกําหนดวันที่ใหสอดคลองกับปฏิทิน
การดําเนินงานของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เสนอตอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนพิจารณา  

2. จัดทําประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี ้
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  1) กิจกรรมการรับสมัคร 
 2) คณะ หลักสูตร สาขาวิชา และจํานวนที่รับเขาศึกษา 
 3) คุณสมบัติของผูสมัคร 
 4) วิธีการสมัคร 
 5) อัตราคาสมัคร 
 6) การคัดเลือกเขาศึกษา 
 7) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS 
 8) การสละสิทธิ์เขาศึกษา 
 9) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา และชําระคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 10) การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
เมื่อผานการพิจารณาจากผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว จัดทําประกาศการ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผานระบบ e-Office เพื่อเสนออธิการบดี 
ลงนาม  

3. สงขอมูลการรับสมัคร ไดแก แผนรับนักศึกษา เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ปฏิทินการรับสมัคร 
ประกาศรับสมัคร ใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อทําการประชาสัมพันธขอมูลผานชองทางตาง ๆ เชน 
เว็บไซตมหาวิทยาลัย เปนตน 

4. นําขอมูลแผนรับนักศึกษา และเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา มาจัดทําขอมูลตามแบบฟอรม 
ที่ทปอ. กําหนด (ศึกษาวิธีการไดจากคูมือ TCAS64 การใชงานระบบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง)  
ดังภาพที่ 3 – 4  

 

ภาพที่ 3 แบบฟอรมการจัดทําขอมูลหลักสูตร 

ภาพที่ 4 แบบฟอรมการจัดทําเงื่อนไขการรับ 
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5. นําขอมูลการรับสมัคร ไดแก ขอมูลหลักสูตร เงื่อนไขการรับ และประกาศรับสมัคร เขาระบบ 
TCAS  โดยเลือกเมนู หลักสูตร เลือกนําเขาหลักสูตร และนําเขาเง่ือนไขการรับ ดังภาพที่ 5 – 6  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 หนาจอการเขาใชงานระบบ TCAS 

 
 

 
ภาพที่ 6 หนาจอการนําขอมูลการรับสมัครเขาระบบ TCAS 

 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

3 
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ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา แบงออกเปน 4 รอบ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 
รอบท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 Portfolio เปนการรับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เตรียมระบบรับสมัครนักศึกษา โดยกําหนดปฏิทินการรับสมัคร กําหนดสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร 
กําหนดชุดวิชาที่ใชในการสอบ และกําหนดตารางสอบของสาขาวิชา ผานระบบบริหารการศึกษา (Academic)  
ดังภาพที่ 7 - 12 

 
ภาพที่ 7 หนาจอการเขาใชงานระบบบริหารการศึกษา 

 
 โดยเลือกเมนู ระบบรับสมัคร และเลือกหัวขอ A12 กําหนดปฏิทินการรับสมัคร ดังภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 หนาจอกําหนดปฏิทินการรับสมัคร 
 

1 

2 
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กําหนดปฏิทินการรับสมัคร โดยเลือก ปและเทอมที่รับสมัคร คลิก คนหา จากนั้นเลือก เพิ่มรอบ  
จะปรากฎหนาจอใหระบรุายละเอียดการรับสมัคร ดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9 หนาจอการเปดรอบการรับสมัคร 
 
กําหนดสาขาวิชาที่จะเปดรับสมัคร โดยเลือก ปและเทอมที่เปดรับ คลิก คนหา จะปรากฎสาขาวิชา

ทั้งหมด จากนั้นเลือกเฉพาะสาขาวิชาที่จะเปดรับในรอบที่ 1 และกําหนดรายละเอียดในแตละสาขาวิชาตาม
เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ดังภาพที่ 10  

ภาพที่ 10 หนาจอการกําหนดสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

4 
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 กําหนดชุดวิชาที่ใชในการสอบ โดยเลือกสนามสอบ ชื่อชุดวิชา วันที่สอบ เวลาที่จัดสอบ จากนั้น
บันทึกการแกไข ดังภาพที่ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11 หนาจอการกําหนดชุดวิชาที่ใชในการสอบ 
 
 

กําหนดตารางสอบของสาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชา สนามสอบ จากนั้นบันทึกตารางสอบ  
ดังภาพที ่12 
 

ภาพที่ 12 หนาจอการกําหนดตารางสอบของสาขาวิชา 
 

2 

4 

5 

3 

1 

1 
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 เมื่อกําหนดรายละเอียดการเปดรับสมัครเรียบรอยแลว ใหทําการทดสอบระบบการรับสมัคร  
โดยกลับไปที่หนาเพิ่มรอบรับสมัคร คลิก สมัครเรียน ในรอบที่ 1 จะปรากฎหนาจอระบบรับสมัคร จากนั้น
กรอกรายละเอียดทุกชองที่มี * และคลิก สมัครเรียน พรอมพิมพใบสมัครออกมาตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล ดังภาพที่ 13 - 14 

 
ภาพที่ 13 หนาจอระบบรับสมัคร 

1 

2 

3 
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ภาพที่ 14 ใบสมัคร 
 
 2. หากระบบรับสมัครถูกตองแลว ประสานงานเจาหนาที่บริการการศึกษาที่ดูแลระบบฐานขอมูล 
Academic นําระบบรับสมัครขึ้นหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://entrance.dusit.ac.th และเปดรับ
สมัครนักศึกษาในรอบที ่1 ตามกําหนดการในปฏิทินการรับสมัคร 

3. ประสานงานหัวหนาสํานักงานจัดหาสถานที่ในการสอบสัมภาษณ และจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่สอบสัมภาษณและประมวลผลเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

4. ประสานงานทีมประมวลผล ดึงขอมูลผูสมัครเฉพาะท่ีชําระเงินคาสมัครจากระบบบริหารการศึกษา 
(Academic) และประมวลผลรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ 
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานทางเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th 

5. ประสานงานทีมประมวลผล จัดทําเอกสารที่จะใชในการสอบสัมภาษณ ไดแก แบบลงชื่อเขาสอบ
สัมภาษณ และแบบประเมินการสอบสัมภาษณ ดังภาพที่ 15 

123xxxxxxxxxx 
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ภาพที่ 15 แบบลงชื่อเขาสอบสัมภาษณและแบบประเมินการสอบสัมภาษณ 

  
6. เมื่อสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว ประสานทีมประมวลผล ดําเนินการประมวลผลการสอบสัมภาษณ 

และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ผานทางเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th จากนั้นจัดทําขอมูล
ผูสมัครและผูผานการคัดเลือกตามแบบฟอรมที่ ทปอ. กําหนดนําเขาระบบ TCAS (ศึกษาวิธีการไดจากคูมือ 
TCAS64 การใชงานระบบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง) จากนั้นดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยันสิทธิ ์
จากระบบ TCAS (ศึกษาวิธีการไดจากคูมือ TCAS64 การใชงานระบบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง) 
และบันทึกขอมูลเขาระบบบริหารการศึกษา (Academic) พรอมทั้งบันทึกขอมูลการชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขา
ศึกษากับมหาวิทยาลัย ขอมูลการรายงานตัวเปนนักศึกษา และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา 
ผานทางเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th 
 
รอบท่ี 2 รูปแบบที่ 2 Quota เปนการรับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดังนี ้

1. เตรียมระบบรับสมัครนักศึกษา  
2. เปดระบบรับสมัครนักศึกษาตามกําหนดการในปฏิทินการรับสมัคร 

 3. ประสานงานหัวหนาสํานักงานจัดหาสถานที่ในการสอบสัมภาษณ และจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่สอบสัมภาษณและประมวลผลเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
 4. ประสานงานทีมประมวลผล ดึงขอมูลผูสมัครเฉพาะที่ชําระเงินคาสมัครจากระบบบริหารการศึกษา 
(Academic) และตรวจสอบสถานะการใชสิทธิ์ของผูสมัครจากระบบ TCAS เพื่อตรวจสอบวาผูสมัครในรอบที่ 
2 มีการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในรอบที่ 1 แลวหรือไม หากมีสถานะวายืนยันสิทธิ์แลว จะไมสามารถประกาศ
รายชื่อใหเปนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณได (ศึกษาวิธีการไดจากคูมือ TCAS64 การใชงานระบบสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง) จากนั้นจัดทําขอมูลผูสมัครเพื่อดึงคะแนนที่จะใชในการคัดเลือกจากระบบ 
TCAS (ศึกษาวิธีการไดจากคูมือ TCAS64 การใชงานระบบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง) 
ประมวลผลคะแนนและประมวลผลรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา สถานที่สอบ
สัมภาษณ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานทางเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th 
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5. ประสานงานทีมประมวลผล จัดทําเอกสารที่จะใชในการสอบสัมภาษณ ไดแก แบบลงชื่อเขาสอบ
สัมภาษณ และแบบประเมินการสอบสัมภาษณ  

6. เมื่อสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว ประสานทีมประมวลผล ดําเนินการประมวลผลการสอบสัมภาษณ 
และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก จัดทําขอมูลผูสมัครและผูผานการคัดเลือกตามแบบฟอรมที่ ทปอ.
กําหนดนําเขาระบบ TCAS จากนั้นดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์จากระบบ TCAS และบันทึกขอมูลเขาระบบ
บริหารการศึกษา (Academic) พรอมทั้งบันทึกขอมูลการชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษากับมหาวิทยาลัย 
ขอมูลการรายงานตัวเปนนักศึกษา และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา ผานทางเว็บไซต 
http://entrance.dusit.ac.th 
 
รอบที่ 3 รูปแบบที่ 3 Admission 1 และรูปแบบที่ 4 Admission 2 เปนการรับสมัครผานระบบ TCAS  
ซึ่งมี ทปอ. เปนหนวยงานกลางในการรับสมัคร โดยรูปแบบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยเปนผูคัดเลือก 
และรูปแบบที่ 4 Admission 2 ทปอ. เปนผูคัดเลือก มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ดึงขอมูลรายชื่อและคะแนนผูสมัครรูปแบบที่ 3 Admission 1 จากระบบ TCAS (ศึกษาวิธีการได
จากคูมือ TCAS64 การใชงานระบบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง) และประสานทีมประมวลผล 
ประมวลผลคะแนน พรอมจัดเรียงลําดับผูผานการคัดเลือกในแตละหลักสูตร/สาขาวิชา จากนั้นสงรายชื่อ
ผูสมัครรูปแบบที่ 3 Admission 1 ทุกคนเขาระบบ TCAS (ศึกษาวิธีการไดจากคูมือ TCAS64 การใชงานระบบ
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง)  

2. เตรียมระบบฐานขอมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดรับในรอบที่ 3 ทั้ง 2 รูปแบบในระบบบริหาร
การศึกษา (Academic) เพื่อรองรับขอมูลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจากระบบ TCAS (ขั้นตอนเหมือนการเตรียม
ระบบรับสมัครนักศึกษา) 

3. ดึงขอมูลรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณในรอบที่ 3 ทั้ง 2 รูปแบบจากระบบ TCAS (ศึกษาวิธีการได
จากคูมือ TCAS64 การใชงานระบบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง) บันทึกขอมูลเขาระบบบริหาร
การศึกษา (Academic) และประมวลผลรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา สถานที่สอบ
สัมภาษณ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานทางเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th 
 4. ประสานงานหัวหนาสํานักงานจัดหาสถานที่ในการสอบสัมภาษณ และจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่สอบสัมภาษณและประมวลผลเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
 5. ประสานงานทีมประมวลผล จัดทําเอกสารที่จะใชในการสอบสัมภาษณ ไดแก แบบลงชื่อเขาสอบ
สัมภาษณ และแบบประเมินการสอบสัมภาษณ 
 6. เมื่อสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว ประสานทีมประมวลผล ดําเนินการประมวลผลการสอบสัมภาษณ 
จากนั้นจัดทําขอมูลตามแบบฟอรมที่ ทปอ. กําหนดนําเขาระบบ TCAS (ศึกษาวิธีการไดจากคูมือ TCAS64 
การใชงานระบบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ภาคผนวก ง) จากนั้นดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์จากระบบ TCAS 
และบันทึกขอมูลเขาระบบบริหารการศึกษา (Academic) พรอมทั้งบันทึกขอมูลการชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขา
ศึกษากับมหาวิทยาลัย ขอมูลการรายงานตัวเปนนักศึกษา และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา 
ผานทางเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th 
  
รอบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 Direct Admission เปนการรับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. เตรียมระบบรับสมัครนักศึกษา  

2. เปดระบบรับสมัครนักศึกษาตามกําหนดการในปฏิทินการรับสมัคร 
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 3. ประสานงานหัวหนาสํานักงานจัดหาสถานที่ในการสอบสัมภาษณ และจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่สอบสัมภาษณและประมวลผลเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
 4. ประสานงานทีมประมวลผล ดึงขอมูลผูสมัครเฉพาะที่ชําระเงินคาสมัครจากระบบบริหารการศึกษา 
(Academic) และตรวจสอบสถานะการใชสิทธิ์ของผูสมัครจากระบบ TCAS การตรวจสอบสถานะการใชสิทธิ์
ของผูสมัครในรูปแบบที่ 5 นอกจากสถานะยืนยันสิทธิ์ที่จะไมสามารถประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณไดแลว ยังมีอีก 1 สถานะที่ไมสามารถประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไดเชนกัน คือ 
สถานะผูสมัครสละสิทธิ์แลว 2 ครั้ง จากนั้นจัดทําขอมูลผูสมัครเพื่อดึงคะแนนที่จะใชในการคัดเลือกจากระบบ 
TCAS ประมวลผลคะแนน และประมวลผลรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ พรอมทั้งบันทึกวัน เวลา สถานที่สอบ
สัมภาษณ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานทางเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th 
 5. ประสานงานทีมประมวลผล จัดทําเอกสารที่จะใชในการสอบสัมภาษณ ไดแก แบบลงชื่อเขาสอบ
สัมภาษณ และแบบประเมินการสอบสัมภาษณ 
 6. เมื่อสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว ประสานทีมประมวลผล ดําเนินการประมวลผลการสอบสัมภาษณ 
จากนั้นบันทึกขอมูลการชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษากับมหาวิทยาลัย ขอมูลการรายงานตัวเปนนักศึกษา 
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา ผานทางเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th 
 
ขั้นตอนที่ 9 รับรายงานตัวนักศึกษา 
 เมื่อดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา และประกาศรายชื่อสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษาในแตละรอบการรับ
สมัครเรียบรอยแลว เจาหนาที่บรกิารการศึกษา ประสานงานเจาหนาที่บริการการศึกษาที่ดูแลระบบฐานขอมูล 
Academic นําระบบรับรายงานตัวออนไลนขึ้นหนาเว็บไซต http://entrance.dusit.ac.th และเปดระบบ 
รับรายงานตัวนักศึกษาตามชวงเวลาที่กําหนดในปฏิทินการรับสมัคร โดยใหผูมีสิทธิ์ดําเนินการรายงานตัว
นักศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนด (ศึกษาขั้นตอนรายงานตัวไดจากคูมือการใชงานสําหรับผูสมัครที่ภาคผนวก ง) 
จากนั้นเมื่อดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษครบทุกรอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาเสนอ
ตอมหาวิทยาลัย ประกอบดวยขอมูลทั้ง 4 รอบ ไดแก สถานที่จัดการศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา แผนรับ มคอ. 
2 ผูผานการคัดเลือก ผูชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ผูรายงานตัวเขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ดังภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 16 แบบฟอรมรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา 
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9. แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาของที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ผูปฏิบัติงานควรวางแผนการดําเนินงานในกระบวนการตาง ๆ และ
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ตามแผนงานและกิจกรรมที่กําหนดไว ตลอดจนประเมินผลการ
ดําเนินงาน และนําขอมูลมาใชในการดําเนินกระบวนการในปการศึกษาตอไป  
  
10. มาตรฐานคุณภาพงาน  
 กระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
สามารถดําเนินงานรับนักศึกษาไดอยางถูกตองและเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด อีกทั้งสามารถใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการรับนักศึกษาได  
โดยมีมาตรฐานคุณภาพงาน แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1. ขอแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาจากคณะ/โรงเรียน 

1. บันทึกขอความถูกตอง และแบบฟอรมสําหรับกรอก
ขอมูลเกณฑการคัดเลือกนักศึกษามีหลักสูตร/สาขาวิชา 
ครบถวน 
2. ไดรับจํานวนแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือก
นักศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. ตรวจสอบเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาและ
สรุปขอมูลเสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

เกณฑการคัดเลือกนักศึกษาถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ตาม มคอ.2 และขอกําหนดของ ทปอ. 

3. เสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

เกณฑการคัดเลือกนักศึกษาถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ตาม มคอ.2 และขอกําหนดของ ทปอ. 

4. เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ เกณฑการคัดเลือกนักศึกษาถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ตาม มคอ.2 และขอกําหนดของ ทปอ. 

5. สรุปเปนเอกสารวาระการประชุมเสนอสภา
วิชาการ 

การสรุปเอกสารวาระการประชุม ถูกตอง และเปนไป
ระเบียบการนําเสนอวาระการประชุมของมหาวิทยาลัย 

6. เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย การนําสงเอกสารเขาประชุมถูกตอง และครบถวนตาม
จํานวนคณะกรรมการการประชุม 

7. จัดทําขอมูลการรับนักศึกษาและสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา 
แผนรับนักศึกษา และเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาถูกตอง 
ครบถวนและสงเขาระบบ TCAS ตามระยะเวลาที่ทปอ.
กําหนด 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ขั้นตอน มาตราฐานคุณภาพงาน 
8. ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 1. ระบบรับสมัครในแตละรอบมีขอมูลหลักสูตร/

สาขาวิชา และจํานวนรับถูกตอง ครบถวน 
2. คัดเลือกนักศึกษาไดตามแผนรับและเกณฑการ
คัดเลือกที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด 
3. รับและสงขอมูลในระบบ TCAS เปนไปตามระยะท่ี 
ทปอ.กําหนด 

9. รับรายงานตัวนักศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาไดครบตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
11. ระบบติดตามประเมินผล 
 เพื่อใหกระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS ดํา เนินการไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีระบบติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 11.1 ติดตามงานจากหนวยงานตาง ๆ อาทิเชน การจัดทําเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะ/
โรงเรียน ในกรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชาตองมีการปรับแกไข ผูปฏิบัติงานตองมีการติดตามผลการแกไข เพื่อ
รวบรวมขอมูลเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณาตอไป 
 11.2 ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ นําขอมูลแลกเปลี่ยนและหารือกับผูเกี่ยวของ  
เพื่อปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด รวมถึงนําเสนอแนวทางใหม ๆ ในการดําเนินงาน  
 
12. เอกสารอางอิง 
 12.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) 
 12.2 ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เขารวมระบบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
 12.3 ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง ขั้นตอนการดําเนินงานและกําหนดการ
คัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

12.4 ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS 
 12.5 ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการสิทธิ์ของหลักสูตร
นานาชาต ิ
 12.6 ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง เกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 12.7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 12.8 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ พ.ศ. 2564 
 12.9 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับคนพิการเขาศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
 12.10 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ภาคปกติ  
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ระบบ TCAS  
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 12.11 คูมือ TCAS64 การใชงานระบบสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 12.12 คูมือการใชงานสําหรับผูสมัคร  
 12.13 ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส e-Office (eoffice.dusit.ac.th) 
 12.14 ระบบบริหารการศึกษา (academic.dusit.ac.th) 

12.15 ระบบ TCAS สําหรับเจาหนาที่ (student.mytcas.com/admin) 
 
13. แบบฟอรมที่ใช 
 13.1 แบบฟอรมแผนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 
 13.2 แบบฟอรมขอมูลหลักสูตร จํานวนรับ คุณสมบัต ิ 
 13.3 แบบฟอรมนําเขาขอมูลผูสมัครและผลการคัดเลือก 
 13.4 แบบฟอรมการดึงขอมูลคะแนนผูสมัคร 
 13.5 แบบลงชื่อเขาสอบสัมภาษณ และแบบประเมินการสอบสัมภาษณ 
 13.6 แบบฟอรมรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เร่ือง การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 ระบบ TCAS 



37 
 

  



38 
 

 
 
 



39 
 

 
 
 



40 
 

 
 
 



41 
 

 
 
 



42 
 

 
 
 
 
 



43 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

คูมือการใชงานระบบที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 
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Link สําหรับดาวนโหลดคูมือการใชงานระบบที่เกี่ยวของกับ 
กระบวนการ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS 

 
   

ลําดับ คูมือ Link 
 
1 

 
คูมือ TCAS64 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

 

 
https://bit.ly/3NkSCw9  

 

   
 
2 

 
คูมือการใชงานสําหรับผูสมัคร 

 
 

 
https://bit.ly/3LrCc3m 

 

   

 

 


