
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม :   โครงการประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา  2562 (TCAS’62) 
 2. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Center Admission System) 
หรือระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561  เป็นการใช้ระบบใหม่เป็นครั้งแรกย่อมมีปัญหาในการด าเนินการที่จะต้อง
แก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นและทราบถึงปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจา กการด าเนินการในปีแรกเป็นอย่างดี  และมุ่งหวังที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้การด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างราบรื่นและแก้ปัญหาทั้งหมดที่
เกิดข้ึนในการด าเนินการในปีการศึกษา 2561  ด้วยการค านึงถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงได้จัดท าแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2562 โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางดังกล่าว
เพ่ือปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น    ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมอธิกา รบดีแห่งประเทศไทยจึงให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS’62) ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

2) เพ่ือปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้ดียิ่งขึ้นและ
สามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันกับปัญหาการด าเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยคงไว้
ซึ่งหลักการที่ดีของระบบ TCAS ไว้ 

3) เพ่ือให้ที่ประชุมอธิการบดีมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสามารถประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS’62 อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจต่อบทบาทของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในการเป็นตัวกลางและผู้
ประสานงานในระบบ TCAS และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

 
4. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นักเรียน ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวและ /หรือกระบวนการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ  TCAS และนักเรียนที่ผ่านกระบวนการของระบบ TCAS แล้ว  ประมาณ
30 คน 

2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ผู้ปกครอง  ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวและ /
หรือกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS  ประมาณ 30 คน 
 
 
 

http://campus.sanook.com/exam/admission/


 
 

3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูแนะแนวโรงเรียนโรงเรียนต้น
สังกัดของนักเรียนที่ก าลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวและ /หรือกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ 
TCAS ประมาณ 120 คน 

4) กลุ่มที่ 4 สถาบันอุดมศึกษา และคณะ / สาขาวิชา   ได้แก่     สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มส าคัญเพราะ
เป็นผู้ด าเนินการและก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในหลายรอบการรับเข้า  ประมาณ 
70 คน 
 

5.วิธีการด าเนินงาน 
 การบรรยาย/อภิปราย 
 
6. งบประมาณรวม  60,000   บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)  
 จากงบประมาณเงินรายได้  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 

ณ  ห้องประชุม  COLA 109  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

9. แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

1. จัดท าโครงการ และ ขออนุมัติโครงการ                       

2. จัดหาสถานท่ีในการจัดโครงการ                       

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ                       

4. ประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงาน 
กับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

                      

5. ประชาสัมพันธ์การจัดงานตามสื่อต่างๆ  
จัดท าโปรแกรมรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ 
https://apply.kku.ac.th/tcas62/ 

 
                     

6. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต ์
https://apply.kku.ac.th/tcas62/ 

                      



 
 

10. ผลลัพธ์ (Output) 
1) ก่อนการใช้ระบบ TCAS’62 จริงมีการรับฟังความคิดเห็นท าให้เกิดความเข้าใจและความมีส่วนร่วมของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ท าให้ระบบ TCAS’62 ที่ด าเนินการเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยค านึงถึง
สภาพความเป็นจริง 

2) ระบบ TCAS’62 สามารถด าเนินการได้โดยราบรื่นและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดในการด าเนินการปี
ก่อนได ้

3) การสื่อสารและท าความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีช่องทางมากขึ้นท าให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล 

4) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

11. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
ยังไม่เคยด าเนินการ 
 
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

7. ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย  นักเรียน                                
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย  ผู้ปกครอง                          
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย  โรงเรียน                             
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา และ  
คณะ / สาขาวิชา 

 

                     

8. รวบรวมข้อมูล และจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  
ส าหรับจัดท าบัญชีรับลงทะเบียน 

                      

9. จัดท าสรุปและประเมินผลการจัดงาน                       



ก าหนดการ 
ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา  2562 (TCAS’62) 
วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561 

ณ  ห้องประชุม COLA 109  (ห้องประชุมพีรสิทธิ์  ค านวณศิลป์) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
***************************** 

 
วันศุกร์ที่  20 กรกฎาคม  2561 
  
 08.00 – 08.45 น.     ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
 
 08.45 – 09.15 น.    พิธีเปิด  
  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง 
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  กล่าวรายงานโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์   ฉวีราช 
  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 09.15 – 11.15 น. ประชาพิจารณ์  
   1. การก าหนดรอบและระยะเวลาในแต่ละรอบ TCAS’62 
   2. รูปแบบและวิธีการของแต่ละรอบ 
   3. การยืนยันสิทธิ์  การสละสิทธิ์  และระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ 
   4. ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  โดย คณะผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
   
 11.15 – 12.00 น. ค าถาม – ค าตอบ จากผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์  
  
  
 
 
 
 หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
**ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในเว็บไซต์ https://apply.kku.ac.th/tcas62/ เท่านั้น** 

https://apply.kku.ac.th/tcas62/

