
 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 

TCAS รอบที่ 1 ทปอ.ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มถงึสิ้นสุด 2 ธันวำคม 2562 ถึง 4 กุมภำพันธ์ 2563 
 

รอบท่ี 1    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ 
โครงกำรที่เปิดรับ : โครงการโควตาเรียนดี หรือโครงการโควตาอ่ืนๆ ของคณะ/วิทยาลัย ที่อยู่ในลักษณะการรับในรอบนี้  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร  
  ทปอ.ก ำหนด 

เฉพำะวุฒิ ม.6 
มหำวิทยำลัย 

1. จัดท าข้อมูล/ระเบยีบการรับสมคัรนักศึกษา คณะ/วิทยำลัย  ก.ย. - ต.ค.62 
2. ส่งเอกสารประชาสมัพันธ์ไปตามสถานศึกษาตา่งๆ คณะ/วิทยำลัย  ก.ย. - ต.ค.62 
3. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์  
*เฉพาะผูส้มัครวุฒิ ม.6 ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63  
ของ ทปอ. ก่อนจะด าเนินการสมคัรในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลยั  

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 2 - 16 ธ.ค.62 16 ต.ค. - 16 ธ.ค.62 
*วุฒิ ม.6 เร่ิมสมัคร  

2 ธ.ค.62 
ช าระเงินวันสุดท้าย  

17 ธ.ค.62 
4. ส่งเอกสาร/ข้อมูลให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการ  กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  ภายใน 19 ธ.ค.62 
5. คณะ/วิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
โดยการตรวจสอบข้อมลู/เอกสารหลักฐานการสมัครของผูส้มัคร 

คณะ/วิทยำลัย  19 ธ.ค.62 เป็นต้นไป 

6. ส ำหรับคณะที่จัดสอบข้อเขียน (ส ำหรับวุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.)    
6.1 ประกาศสถานท่ีสอบข้อเขยีน  คณะ/วิทยำลัย  25 ธ.ค.62 
6.2 สอบข้อเขียน  คณะ/วิทยำลัย    4 - 5 ม.ค.63 
6.3 ประกาศผลสอบข้อเขียน  คณะ/วิทยำลัย  7 ม.ค.63 
6.4 สอบสัมภาษณ ์ คณะ/วิทยำลัย  11 - 12 ม.ค.63 
6.5 ประกาศผลสอบคดัเลือก คณะ/วิทยำลัย  14 ม.ค.63 
7. ส ำหรับคณะที่ไม่จัดสอบข้อเขยีน    
7.1 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์   คณะ/วิทยำลัย  25 ธ.ค.62 
7.2 สอบสัมภาษณ ์ คณะ/วิทยำลัย    4 - 5 ม.ค.63 
7.3 ประกาศผลสอบคดัเลือก คณะ/วิทยำลัย  7 ม.ค.63 
8. คณะ/วิทยาลัย ส่งรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือกให้  
กลุ่มงานรับเข้าศึกษา (เฉพาะระดบัปริญญาตรี 4 ป/ี 5 ปี วุฒิ ม.6) 

คณะ/วิทยำลัย  ภายใน 20 ม.ค.63 

9. ส่งข้อมลูผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา และข้อมลูผู้ผา่นการคัดเลอืก
รอบที่ 1 เข้าระบบ TCAS 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  22 - 28 ม.ค.63 

10. ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคัดเลือก ทปอ. 30 ม.ค.63 - 
11. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผู้สมัคร 30 - 31 ม.ค.63 - 
12. สละสิทธิ์  ผู้สมัคร 1 - 2 ก.พ.63 - 
13. ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศกึษา เพื่อปรบัแผนการรับ 
ของรอบถัดไปส่งให้คณะ/วิทยาลยั 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 3 ก.พ.63 3 ก.พ.63 

14. ประกาศรายชื่อผูย้ืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษาในรอบที่ 1 ทปอ./กลุ่มงำนรับเข้ำ
ศึกษำ/คณะ/วิทยำลัย 

4 ก.พ.63 4 ก.พ.63 

15. ก าหนดวันช าระเงิน คณะ/วิทยำลัย และ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

 ปวช. และ ปริญญำตรี 
4/5 ปี (วุฒิ ปวช.) และ

ต่อเนื่อง/เทียบโอน 
20 - 27 ม.ค.63 

ปริญญำตรี 4/5 ป ี 
(วุฒิ ม.6)  

10 - 17 ก.พ.63 
 



รอบท่ี 1    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ 
โครงกำรที่เปิดรับ : โครงกำรรับนักศึกษำโดยวิธีพิเศษ (กีฬำ/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์/ 
เด็กดีมีคุณธรรม)  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร  
  ทปอ.ก ำหนด 

เฉพำะวุฒิ ม.6 
มหำวิทยำลัย 

1. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ 
*เฉพาะผูส้มัครวุฒิ ม.6 ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63  
ของ ทปอ. ก่อนจะด าเนินการสมคัรในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 2 - 16 ธ.ค.62 1 พ.ย. - 16 ธ.ค.62 
*วุฒิ ม.6 เร่ิมสมัคร  

2 ธ.ค.62 
ช าระเงินวันสุดท้าย  

17 ธ.ค.62 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ/สถานท่ีทดสอบทักษะ กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  19 ธ.ค.62 
3. สอบทักษะด้านกีฬา/ศลิปวัฒนธรรม คณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรสอบฯ 
 21 ธ.ค.62  

4. ประกาศผลสอบทักษะด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  9 ม.ค.63 
5. สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ คณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรสอบฯ 
  

5.1 ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต/์ 
เด็กดีมคีุณธรรม 

 21 ธ.ค.62 

5.2 ด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม  18 ม.ค.63 
6. ประกาศผลสอบคดัเลือก กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ   
6.1 ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต/์ 
เด็กดีมคีุณธรรม 

 26 ธ.ค.62 

6.2 ด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม  24 ม.ค.63 

7. ส่งข้อมลูผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา และข้อมลูผู้ผา่นการคัดเลอืก
รอบที่ 1 เข้าระบบ TCAS 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  22 - 28 ม.ค.63 

8. ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือก ทปอ. 30 ม.ค.63 - 
9. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผู้สมัคร 30 - 31 ม.ค.63 - 
10. สละสิทธิ์  ผู้สมัคร 1 - 2 ก.พ.63 - 
11. ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศกึษา เพื่อปรบัแผนการรับ 
ของรอบถัดไปส่งให้คณะ/วิทยาลยั 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 3 ก.พ.63 3 ก.พ.63 

12. ประกาศรายชื่อผูย้ืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษาในรอบที่ 1 ทปอ./กลุ่มงำนรับเข้ำ
ศึกษำ/คณะ/วิทยำลัย 

4 ก.พ.63 4 ก.พ.63 

13. ก าหนดวันช าระเงิน คณะ/วิทยำลัย และ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

 ปวช. และ ปริญญำตรี 
4/5 ปี (วุฒิ ปวช.) และ

ต่อเนื่อง/เทียบโอน 
28 ม.ค. - 4 ก.พ.63 
ปริญญำตรี 4/5 ปี  

(วุฒิ ม.6)  
10 - 17 ก.พ.63 

  

หมำยเหตุ ก าหนดการสอบของ สทศ.  O-NET (ม.3) : 1-2 ก.พ. 63 
 GAT/PAT : 22-25 ก.พ.63 

 O-NET (ม.6) : 29 ก.พ.-1 มี.ค. 63 
 วิชาสามัญ 9 วิชา : 14-15 มี.ค.63 

 
 
 
 
 



TCAS รอบที่ 2 ก ำหนดกำรทั้งกระบวนกำรที่ ทปอ. ก ำหนด 6 กุมภำพันธ์ ถึง 27 เมษำยน 2563 
รอบท่ี 2    โควตา (Quota) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ  
โครงกำรที่เปิดรับ : โครงการโควตาพื้นที่ โควตาเครือข่าย หรือโครงการโควตาอ่ืนๆ ของคณะ/วิทยาลัย  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร  
  ทปอ.ก ำหนด  

เฉพำะวุฒิ ม.6 
มหำวิทยำลัย 

1. จัดท าข้อมูล/ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา คณะ/วิทยำลัย  พ.ย. - ธ.ค.62  
2. ส่งเอกสารประชาสัมพันธไ์ปตามสถานศึกษาตา่งๆ คณะ/วิทยำลัย  พ.ย. - ธ.ค.62 
3. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ 
*เฉพาะผูส้มัครวุฒิ ม.6 ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63  
ของ ทปอ. ก่อนจะด าเนินการสมคัรในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63 3 ม.ค.- 17 มี.ค.63 
*วุฒิ ม.6 เร่ิมสมัคร  

6 ก.พ.63 
ช าระเงินวันสดุท้าย  

18 มี.ค.63 
4. ส่งเอกสาร/ข้อมูลให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนนิการ กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  ภายใน 20 มี.ค.63 
5. คณะ/วิทยาลยั พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ์ โดยการตรวจสอบข้อมูล/เอกสารหลักฐานการ 
สมัครของผู้สมัคร 

คณะ/วิทยำลัย  20 มี.ค.63 เป็นต้นไป 

6. ส ำหรับคณะที่จดัสอบข้อเขยีน    
6.1 ประกาศสถานทีส่อบข้อเขียน  คณะ/วิทยำลัย  23 มี.ค.63 
6.2 สอบข้อเขียน  คณะ/วิทยำลัย  26 - 28 มี.ค.63 
6.3 ประกาศผลสอบข้อเขียน  คณะ/วิทยำลัย  30 มี.ค.63 
6.4 สอบสัมภาษณ ์   2 - 4 เม.ย.63 
6.5 ประกาศผลสอบคัดเลือก   8 เม.ย.63 
7. ส ำหรับคณะที่ไมจ่ัดสอบข้อเขียน    
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   คณะ/วิทยำลัย  23 มี.ค.63 
7.2 สอบสัมภาษณ ์ คณะ/วิทยำลัย  26 - 28 มี.ค.63 
7.3 ประกาศผลสอบคัดเลือก คณะ/วิทยำลัย  31 มี.ค.63 
8.  คณะ/วิทยาลยั สง่รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกให้  
กลุ่มงานรบัเข้าศึกษา (เฉพาะระดบัปริญญาตรี 4 ป/ี 5 ปี  
วุฒิ ม.6) 

คณะ/วิทยำลัย  ภายใน 10 เม.ย.63 

9. ส่งข้อมูลผูส้มัครแต่ละสาขาวชิา และข้อมูลผู้ผา่นการ
คัดเลือกรอบที่ 2 เข้าระบบ TCAS 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  ภายใน 17 เม.ย.63 

10. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก ทปอ. 22 เม.ย.63 - 
11. ผู้สมัครยนืยันสิทธิ์ Clearing House ผู้สมัคร 22 - 23 เม.ย.63 - 
12.  สละสิทธิ์  ผู้สมัคร 24 - 25 เม.ย.63 - 
13. ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ 
แผนการรับรอบถัดไปสง่ให้คณะ/วทิยาลัย 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 

14. ประกาศรายชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 ทปอ./กลุ่มงำนรับเข้ำ
ศึกษำ/คณะ/วิทยำลัย 

27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 

15. ก าหนดวันช าระเงนิ คณะ/วิทยำลัย และ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

 ปวช. และ ปริญญำตรี 4/5 ปี  

(วุฒิ ปวช.) และต่อเนื่อง/เทียบโอน 

10 - 24 เม.ย.63 
ปริญญำตรี 4/5 ปี (วุฒิ ม.6) 
30 เม.ย. - 7 พ.ค.63 

 



รอบท่ี 2    การรับตรงของมหาวิทยาลัย 
โครงกำรที่เปิดรับ :โครงกำรรับตรงใช้คะแนน O-NET/โครงกำรรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT/ 
โครงกำรรับตรงใช้คะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร  
  ทปอ.ก ำหนด  

เฉพำะวุฒิ ม.6 
มหำวิทยำลัย 

1. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ 
*วันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63 ผู้สมัครระดับปริญญำตรี 4 ปี/  
5 ปี (เฉพำะวุฒิ ม.6) ต้องลงทะเบยีนใช้งำนระบบ TCAS63  
ของ ทปอ. ก่อนจะด ำเนนิกำรสมัครในระบบรับสมคัรของ
มหำวิทยำลัย 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 
ช าระเงินวันสุดท้าย  

24 มี.ค.63 

2. ตรวจสอบผลคะแนน/ประมวลผลสอบ กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ/
ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ 

 ตั้งแต่วันท่ี 25 มี.ค.63 
 2.1 O-NET     ประกาศผลสอบ 27 มี.ค.63  

2.2 GAT/PAT  ประกาศผลสอบ 1 เม.ย.63  
2.3 วิชาสามญั 9 วิชา ประกาศผลสอบ 5 เม.ย.63  
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์   ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ   
3.1 O-NET       1 เม.ย.63 เวลา 8.00 น. 
3.2 GAT/PAT   7 เม.ย.63 เวลา 8.00 น. 
3.3 วิชาสามญั 9 วิชา   8 เม.ย.63 เวลา 8.00 น. 
4. สอบสัมภาษณ ์ คณะ/วิทยำลัย   
4.1 O-NET        16 เม.ย.63 

(เฉพาะคณะที่ มจพ.
ปราจีนบุรี 10 เม.ย.63) 

4.2 GAT/PAT    16 เม.ย.63 
(เฉพาะคณะที่ มจพ.

ปราจีนบุรี 10 เม.ย.63) 
4.3 วิชาสามญั 9 วิชา    16 เม.ย.63 

(เฉพาะคณะที่ มจพ.
ปราจีนบุรี 10 เม.ย.63) 

5. ประกาศผลสอบคดัเลือก (ช่วงบ่าย) คณะ/วิทยำลัย  16 เม.ย.63 
(เฉพาะคณะที่ มจพ.

ปราจีนบุรี 10 เม.ย.63) 
6.  คณะ/วิทยาลัย ส่งรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือกให้ กลุ่มงาน
รับเข้าศกึษา (เฉพาะระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี วุฒิ ม.6) 

คณะ/วิทยำลัย  ภายใน 16 เม.ย.63 
(ก่อนเวลา 15.00 น.) 

7. ส่งข้อมลูผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา และข้อมลูผู้ผา่นการคัดเลอืก
รอบที่ 2 เข้าระบบ TCAS 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 20 เม.ย.63 ภายใน 20 เม.ย.63 

8. ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือก ทปอ. 22 เม.ย.63 - 
9. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผู้สมัคร 22 - 23 เม.ย.63 - 
10. สละสิทธิ์  ผู้สมัคร 24 - 25 เม.ย.63 - 
12. ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ 
แผนการรับรอบถัดไปส่งให้คณะ/วิทยาลยั 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 

11. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยนัสิทธิ์เขา้ศึกษาในรอบที่ 2 ทปอ./ 
กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ/

คณะ/วิทยำลัย 

27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 

13. ก าหนดวันช าระเงิน คณะ/วิทยำลัย และ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

 30 เม.ย. - 7 พ.ค.63 

 



รอบท่ี 2    การรับตรงของมหาวิทยาลัย 
โครงกำรที่เปิดรับ : โครงกำรรับตรงสอบข้อเขียน วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร  
  ทปอ.ก ำหนด  

เฉพำะวุฒิ ม.6 
มหำวิทยำลัย 

1. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63 16 ธ.ค.62 -  
25 ก.พ.63 

*วุฒิ ม.6 เร่ิมสมัคร  
6 ก.พ.63 

ช าระเงินวันสดุท้าย  
26 ก.พ.63 

2. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  10 มี.ค.63 
3. สอบข้อเขียน คณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรสอบฯ 
 18 - 19 มี.ค.63 

4. ประกาศผลสอบข้อเขียน   คณะกรรมกำร
ประมวลผลสอบฯ/
ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ 

 27 มี.ค.63 

5. สอบสัมภาษณ ์ คณะ/วิทยำลัย   31 มี.ค. - 1 เม.ย.63 
6. ประกาศผลสอบคัดเลือก คณะ/วิทยำลัย  7 เม.ย.63 
7.  คณะ/วิทยาลยั สง่รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกให้  
กลุ่มงานรบัเข้าศึกษา (เฉพาะระดบัปริญญาตรี 4 ป/ี 5 ปี 
วุฒิ ม.6) 

คณะ/วิทยำลัย  ภายใน 10 เม.ย.63 

8. ส่งข้อมูลผูส้มัครแต่ละสาขาวชิา และข้อมูลผู้ผา่นการ
คัดเลือกรอบที่ 2 เข้าระบบ TCAS 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ  17 เม.ย.63 

9. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลอืก ทปอ. 22 เม.ย.63 - 
10. ผู้สมัครยนืยันสิทธิ์ Clearing House ผู้สมัคร 22 - 23 เม.ย.63 - 
11.  สละสิทธิ์  ผู้สมัคร 24 - 25 เม.ย.63 - 
12. ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ 
แผนการรับรอบถัดไปสง่ให้คณะ/วทิยาลัย 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 26 เม.ย.63 26 เม.ย.63 

13. ประกาศรายชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 ทปอ./ 
กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ/

คณะ/วิทยำลัย 

27 เม.ย.63 27 เม.ย.63 

14. ก าหนดวันช าระเงนิ คณะ/วิทยำลัย และ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

 ปวช. และ ปริญญำตรี 
4/5 ปี (วุฒิ ปวช.) และ

ต่อเนื่อง/เทียบโอน 
10 - 24 เม.ย.63 

ปริญญำตรี 4/5 ปี  
(วุฒิ ม.6) 

30 เม.ย. - 7 พ.ค.63 

 
 
 
 
 



 ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกนักศึกษำใหม ่โครงกำรรับตรง ปกีำรศึกษำ 2563 

รำยกำร 
 

 

 

 

ระดับ/คณะ/วิทยำลัย 

โครงกำร สอบข้อเขียน ประกำศผล 
สอบข้อเขียน 

สอบสัมภำษณ ์
/ตรวจสขุภำพ 

(เฉพำะวิทยำเขต
ปรำจีนบุรแีละ
ระยอง ส่งผล
ตรวจสุขภำพ) 

ประกำศผล 
สอบคัดเลือก 

ช ำระเงิน บันทึก 

ข้อมูล 

ปวช. 3 ปี        

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปกติ /English 
Program 

18 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 1 เม.ย.63 8 เม.ย. 63 10 - 24 เม.ย.
63 

 พ.ค.63 

ปริญญำตรี 4 ปี/ 5 ปี        
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปกติ/สมทบพิเศษ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 1 เม.ย.63 8 เม.ย. 63 30 เม.ย. -  

7 พ.ค.63 
 พ.ค.63 

 - วิศวกรรมศาสตร์ (กทม./ปราจนีบุรี) ปกติ/สมทบพิเศษ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   
 - สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   
 - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   
 - วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ ปกติ/สมทบพิเศษ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   
 - พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   
 - อุตสาหกรรมเกษตร  
   (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   

 - เทคโนโลยีและการจัดการ 
   อุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   

 - บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม 
   บริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   

 - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 
   (วิทยาเขตระยอง) 

ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 1 เม.ย.63 8 เม.ย. 63   

 - วิทยาศาสตร์ พลังงานและ 
   สิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง) 

ปกติ/สมทบพิเศษ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 1 เม.ย.63 8 เม.ย. 63   

 - บริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง) ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 1 เม.ย.63 8 เม.ย. 63   
ปริญญำตรี 2 - 3 ปี/เทียบโอน 3 ปี        
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปกติ/สมทบพิเศษ 19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 1 เม.ย.63 8 เม.ย. 63 10 - 24 เม.ย.

63 
 พ.ค.63 

 - วิศวกรรมศาสตร ์ ปกติ/สมทบพิเศษ 19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63  
 - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปกติ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   
 - วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ ปกติ/สมทบพิเศษ 19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   
 - พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปกติ/สมทบพิเศษ 19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   
 - เทคโนโลยีและการจัดการ 
   อุตสาหกรรม (ปราจีนบรุี) 

ปกติ/สมทบพิเศษ 18-19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   

 - บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม 
   บริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

ปกติ 19 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 31 มี.ค.63 8 เม.ย. 63   

ส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มจพ. กรุงเทพมหานคร ดูประกาศอีกครั้ง 
 มจพ. ปราจีนบรุี  
 มจพ. วิทยาเขตระยอง 

 

 

 



รอบท่ี 2    การรับตรงของมหาวิทยาลัย 
โครงกำรที่เปิดรับ : โครงกำรคัดเลือกตรงเพื่อกระจำยโอกำสส ำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส.  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร 
  

1. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 27 มี.ค. - 20 เม.ย.63 
ช าระเงินวันสดุท้าย  

21 เม.ย.63 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ   คณะ/วิทยำลัย 23 เม.ย.63 
3. สอบสัมภาษณ/์สอบข้อเขียน+สอบสัมภาษณ ์ คณะ/วิทยำลัย   1 - 2 พ.ค.63   
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก คณะ/วิทยำลัย 7 พ.ค.63 
5. ก าหนดวันช าระเงิน คณะ/วิทยำลัย และ 

กลุ่มงำนทะเบียนฯ 
11 - 18 พ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รอบท่ี 3    รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 
ระยะเวลำ 17 เมษำยน ถึง 18 พฤษภำคม 2563 : สมัครผ่ำนเว็บไซต์ ทปอ. 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร  
  ทปอ.ก ำหนด มหำวิทยำลัย 

1. รับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ ทปอ. ผู้สมัคร 17 - 27 เม.ย.63 - 
2. ปรับเพิ่มจ านวนรับของรอบที่ 3 - 4 คณะ/วิทยำลัย 28 - 29 เม.ย.63 28 - 29 เม.ย.63 
3. ดึงข้อมูลผู้สมัครเพื่อด าเนนิการคัดเลือก กลุ่มงำน 

รับเข้ำศึกษำ 
28 เม.ย.63 28 เม.ย.63 

4. ประมวลผลผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา โดยเรียงล าดบั 
ผู้ผ่านการคัดเลือก (Ranking) ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชา
ก าหนด 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ/ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ 

28 เม.ย.- 1 พ.ค.63 28 เม.ย.- 1 พ.ค.63 

5. ส่งรายชื่อผู้สมัครทุกคน พร้อมล าดับการคัดเลือก 
เข้าระบบ TCAS  กรณีไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติไม่เปน็ไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ระบลุ าดบัเป็น 0 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 2 พ.ค.63 2 พ.ค.63 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทปอ. 8 พ.ค.63 - 
7. ดึงข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ 
 

มหำวิทยำลัย 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 

8. สอบสัมภาษณ์ พร้อมให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตัดสินใจวา่จะยนืยันสิทธิ์เข้าศึกษาหรือไม่ขอใช้สิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ และกรอกแบบฟอร์มที่
ก าหนด  

คณะ/วิทยำลัย/ 
ผู้สมัคร 

11 - 15 พ.ค.63 13 พ.ค.63 

9. ส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS  กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 16 พ.ค.63 ภายใน 16 พ.ค.63 
10. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 ทปอ. 17 พ.ค.63 - 
11.  สละสิทธิ์  ผู้สมัคร 17 - 18 พ.ค.63 - 
12. ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ 
แผนการรับรอบถัดไปสง่ให้คณะ/วทิยาลัย 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 19 พ.ค.63 19 พ.ค.63 

13. ก าหนดวันช าระเงนิ คณะ/วิทยำลัย และ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

 21 - 28 พ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รอบท่ี 4    รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนของ สทศ. 
ระยะเวลำ 7 พฤษภำคม ถึง 8 มิถุนำยน 2563 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร  
  ทปอ.ก ำหนด มหำวิทยำลัย 

1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS และสมัครผ่านระบบ TCAS 
และช าระเงินค่าสมัคร (เลือกไดสู้งสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุ
ล าดับของแตล่ะสาขาวิชาที่เลือกสมัคร) 

ผู้สมัคร 7 - 20 พ.ค.63 - 

2. ปรับเพิ่มจ านวนรับของรอบที่ 4  มหำวิทยำลัย 21 - 22 พ.ค.63 21 - 22 พ.ค.63 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ทปอ. 29 พ.ค.63 - 
4. ดึงข้อมูลรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ มหำวิทยำลัย 29 พ.ค.63 29 พ.ค.63 
5. สอบสัมภาษณผ์ู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 4 ถ้าผู้มีสิทธ์ิเข้า
สอบสัมภาษณไ์มต่้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชื่อ
ให้เข้าสอบสมัภาษณ์ ผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบ
สัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไมต่้องการเข้า
ศึกษา จะถือว่าผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณไ์ม่ต้องการยืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา 

คณะ/วิทยำลัย/ 
ผู้สมัคร 

1 - 5 มิ.ย.63 
* ให้มหาวิทยาลัย

เลือกสอบสัมภาษณ์ 
1 วัน 

3 มิ.ย.63 
 

6. ส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS มหำวิทยำลัย 6 มิ.ย.63 6 มิ.ย.63 
7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 4  ทปอ. 7 มิ.ย.63 - 
8. สละสิทธ์ิ ผู้สมัคร 7 - 8 มิ.ย.63 - 
9. ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา  
 

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 9 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 

10. ก าหนดวันช าระเงิน คณะ/วิทยำลัย และ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

 4 - 10 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รอบท่ี 5     
โครงกำรที่เปิดรับ : โครงกำรรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส ำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร 
  

1. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ 1 - 15 พ.ค.63 
ช าระเงินวันสุดท้าย  

16 พ.ค.63 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ   คณะ/วิทยำลัย 19 พ.ค.63 
3. สอบสัมภาษณ/์สอบข้อเขียน+สอบสัมภาษณ ์ คณะ/วิทยำลัย   22 หรือ 23 พ.ค.63   
4. ประกาศผลสอบคดัเลือก คณะ/วิทยำลัย 26 พ.ค.63 
5. ก าหนดวันช าระเงิน คณะ/วิทยำลัย และ 

กลุ่มงำนทะเบียนฯ 
28 พ.ค.- 3 มิ.ย.63 

 
โครงกำรที่เปิดรับ : โครงกำรรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส ำหรับผู้มีวุฒิ ม.6  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร  
  ทปอ.ก ำหนด มหำวิทยำลัย 

1. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์  
*วันที่ 9 - 11 มิ.ย. 63 ผู้สมัครระดับปริญญำตรี 4 ปี/5 ปี 
(เฉพำะวุฒิ ม.6) ต้องลงทะเบียนใชง้ำนระบบ TCAS63 ของ 
ทปอ. ก่อนจะด ำเนนิกำรสมคัรในระบบรับสมัครของ
มหำวิทยำลัย 
**ก าหนดให้เลือกสมัครได้ 1 คณะเท่าน้ัน เลือกข้ามคณะไมไ่ด้ 

ผู้สมัคร 9 - 30 มิ.ย.63 9 - 11 มิ.ย.63 
ช าระเงินวันสุดท้าย  

12 มิ.ย.63 

2. ส่งเอกสาร/ข้อมูลให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการ 
* เป็นข้อมูลผูส้มัครทั้งหมด ที่ช าระเงินค่าสมัครและยังไม่ได้
ช าระเงินค่าสมัคร เนื่องจากผู้สมัครสามารถช าระเงินได้วัน
สุดท้ายคือวันท่ี 12 มิ.ย.63 คณะตอ้งตรวจสอบหลักฐานการ
ช าระเงินของผู้สมคัรอีกครั้งในวันสอบสัมภาษณ ์

กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ ภายใน 12 มิ.ย.63 

3. สอบสัมภาษณ์และประกาศผลสอบคัดเลือก คณะ/วิทยำลัย/ 
ผู้สมัคร 

13 มิ.ย.63 
 

4. ก าหนดวันช าระเงิน คณะ/วิทยำลัย และ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

15 - 17 มิ.ย.63 

5.  คณะ/วิทยาลัย ส่งรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือกให้  
กลุ่มงานรับเข้าศึกษา 

คณะ/วิทยำลัย ภายใน 22 มิ.ย.63 

6. ส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS กลุ่มงำนรับเข้ำศึกษำ ภายใน 30 มิ.ย.63 
 
 


