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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/1) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1 , โควตาคุณลักษณะพิเศษ โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ / คะแนนทดสอบเฉพาะดาน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

1.จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกในแตละ

รอบ 

-              √   จักรพงศ 

2.จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 

พิจารณา 

1,445              √ √   กฤษณา 

3.แจงเวียนคณะ/หลักสูตรและแจงผลการ

ตรวจสอบ 

-             √    จักรพงศ 

4.PR การเปดระบบรับสมัคร -             √ √   บดินทร 

5.เปดระบบรับสมัคร ลงทะเบียนเขาใชงาน

ระบบรับสมัครออนไลน 

(www.reg.ubu.ac.th/ 

registrar/apphome.asp) 

-              √   เดือนดารา 

6.ตรวจสอบการเปดระบบรับสมัคร ตามวิธี

รับ 

-              √   จักรพงศ/กฤษณา 

7.สมัครเลือกโควตา คณะ หลักสตูร -             √ √  √ นักเรียน/ผปค. 

8.ชําระเงินคาสมัคร -              √  √ นักเรียน/ผปค. 

9.ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร -              √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 

10.ประชุม คกก ฝายรับสมัคร   850             √ √   จักรพงศ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/1) (ตอ) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1 , โควตาคุณลักษณะพิเศษ โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ / คะแนนทดสอบเฉพาะดาน) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

11.ประชุม คกก ฝายประมวลผล

(14.00น.) 

6 ธ.ค.62             √ √   เดือนดารา 

12.ประชุม คกก อํานวยการคัดเลือก 

(15.30น.) 

6 ธ.ค.62             √ √   กฤษณา 

13.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบ

สัมภาษณ 

6 ธ.ค.62              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

14.สอบสัมภาษณ 12 ธ.ค.62             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

15.คณะสงผลการสอบสัมภาษณ 13 ธ.ค.62             √ √   เดือนดารา 

16.จัดทําประกาศ/รายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

14-15 ธ.ค.62              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

15.ประชุมคณะกรรมการฝายประมวลผล 

(13.00 น.) 

16 ธ.ค.62              √   เดือนดารา 

16.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

คัดเลือก (14.30 น.) 

16 ธ.ค.62              √   กฤษณา 

20.จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก 

16 ธ.ค.62              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

21.นร.ยืนยันการใชสิทธิ์เขาศึกษา 16-30 ธ.ค.62             √ √  √ เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/1) (ตอ) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1 , โควตาคุณลักษณะพิเศษ โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ / คะแนนทดสอบเฉพาะดาน) 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

22.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศเรียก

อันดับสํารอง ครั้งท่ี 1 (เฉพาะ โครงการ

ผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 

2 ม.ค.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

23.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 2-15 ม.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

24.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศเรียก

อันดับสํารอง ครั้งท่ี 2 (เฉพาะ โครงการ

ผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 

16 ม.ค.63             √ √  √ จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

25.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 16-28 ม.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

26.ทําสัญญารับทุน (เฉพาะ โครงการ

ผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 

28 ม.ค.63             √   √ คณะ/นักเรียน 

27.สงผลการคัดเลือกให ทปอ  28 ม.ค.63              √   เดือนดารา 

28.ทปอ ตรวจสอบรายชื่อ  

(การใชสิทธิ์) 

28 ม.ค.63               √  ทปอ 

29.ทปอ ประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก รอบที่ 1 

30 ม.ค.63               √  ทปอ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/1) (ตอ) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1 , โควตาคุณลักษณะพิเศษ โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ / คะแนนทดสอบเฉพาะดาน) 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

30.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบ 

Clearing house (ทปอ) 

30-31 ม.ค.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

31.สละสิทธ์ิในระบบ ทปอ 1-2 ก.พ.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

32.มหาวิทยาลัยฯ ดึงรายชื่อผูใชสิทธ์ิเขา

ศึกษาจากระบบ ทปอ 

3 ก.พ.63              √   เดือนดารา 

33.ตรวจสอบและจัดทํารายชื่อผูใชสิทธ์ิ

เขาศึกษา ในรอบที่ 1 

3 ก.พ.63                 จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 

34.มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูผาน

การคัดเลอืก โควตาพื้นที่  โควตาขยาย

โอกาสทางการศึกษาครั้งที่ 2 

4 ก.พ.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

35.ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 4-28 ก.พ.63              √  √ เดือนดารา 

36.รายงานตัวและสงเอกสารขึ้น

ทะเบียนนักศกึษาใหมผานระบบรับ

สมัครออนไลน(www.reg.ubu.ac.th 

/registrar/apphome.asp) 

1 มี.ค.-31 พ.ค.

63 

            √ √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/1) (ตอ) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1 , โควตาคุณลักษณะพิเศษ โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ / คะแนนทดสอบเฉพาะดาน) 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

37.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม  

(ดวยตนเอง) 

มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/2) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1(เพิ่มเติม) , โควตาคุณลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)  

 (ใช GPAX ในการคดัเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

1.จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกในแต

ละรอบ 

ต.ค.62              √   จักรพงศ 

2.จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 

พิจารณา 

18 ต.ค.62             √ √   กฤษณา 

3.แจงเวียนคณะ/หลักสูตรและแจงผล

การตรวจสอบ 

21-31 ต.ค.62             √    จักรพงศ 

4.PR การเปดระบบรับสมัคร 13 พ.ย.-16 ธ.ค.62             √ √   บดินทร 

5.เปดระบบรับสมัคร ลงทะเบียนเขาใช

งานระบบรับสมัครออนไลน 

(www.reg.ubu.ac.th/ 

registrar/apphome.asp) 

1 พ.ย.62  

เปนตนไป 

             √   เดือนดารา 

6.ตรวจสอบการเปดระบบรับสมัคร 

ตามวิธีรับ 

5- 6 ธ.ค.62              √   จักรพงศ/กฤษณา 

7.สมัครเลือกโควตา คณะ หลักสตูร 5- 16 ธ.ค.62             √ √  √ นักเรียน/ผปค. 

8.ชําระเงินคาสมัคร 5- 16 ธ.ค.62              √  √ นักเรียน/ผปค. 

9.ตรวจสอบคณุสมบัติผูสมัคร 5- 16 ธ.ค.62              √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

10.ประชุม คกก ฝายรับสมัคร 18 ธ.ค.62             √ √   จักรพงศ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/2) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1(เพิ่มเติม) , โควตาคุณลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)  

 (ใช GPAX ในการคดัเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

11.ประชุม คกก ฝายประมวลผล 19 ธ.ค.62             √ √   เดือนดารา 

12.ประชุม คกก อํานวยการคัดเลือก 20 ธ.ค.62             √ √   กฤษณา 

13.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบ

สัมภาษณ 

20 ธ.ค.62              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

14.สอบสัมภาษณ 24 ธ.ค.62             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

15.คณะสงผลการสอบสัมภาษณ 25 ธ.ค.62             √ √   เดือนดารา 

16.จัดทําประกาศ/รายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

26 ธ.ค.62              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

15.ประชุมคณะกรรมการฝายประมวลผล 26 ธ.ค.62              √   เดือนดารา 

16.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

คัดเลือก 

26 ธ.ค.62              √   กฤษณา 

17.จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก 

27 ธ.ค.62              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

18.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 27-30 ธ.ค.62             √ √  √ เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/2) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1(เพิ่มเติม) , โควตาคุณลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)  

 (ใช GPAX ในการคดัเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

19.สงผลการคัดเลือกให ทปอ  28 ม.ค.63              √   เดือนดารา 

20.ทปอ ตรวจสอบรายชื่อ  

(การใชสิทธิ์) 

28 ม.ค.63               √  ทปอ 

21.ทปอ ประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก รอบที่ 2 

30 ม.ค.63               √  ทปอ 

22.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบ 

Clearing house (ทปอ) 

30-31 ม.ค.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

23.สละสิทธ์ิในระบบ ทปอ 1-2 ก.พ.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

24.มหาวิทยาลัยฯ ดึงรายชื่อจากระบบ 

ทปอ  

3 ก.พ.63              √   เดือนดารา 

25.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  

4 ก.พ.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

26.ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 4-15 ก.พ.63              √   เดือนดารา 

27.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศเรียก

อันดับสํารอง ครั้งท่ี 1   

17 ก.พ.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

28.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 17-28 ก.พ.63             √ √  √ เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/2) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1(เพิ่มเติม) , โควตาคุณลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)  

 (ใช GPAX ในการคดัเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

29.รายงานตัวและสงเอกสารขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหมผานระบบรับ

สมัครออนไลน(www.reg.ubu.ac.th 

/registrar/apphome.asp) 

1 มี.ค.-31 พ.ค.

63 

            √ √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 

30.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม  

(ดวยตนเอง) 

มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/3) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1(เพิ่มเติม) , โควตาคุณลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)  

 (ใช GPAX ในการคดัเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

1.จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกในแตละ

รอบ 

ต.ค.62              √   จักรพงศ 

2.จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 

พิจารณา 

20 ธ.ค.62             √ √   กฤษณา 

3.แจงเวียนคณะ/หลักสูตรและแจงผลการ

ตรวจสอบ 

20 ธ.ค.62             √    จักรพงศ 

4.PR การเปดระบบรับสมัคร 20 ธ.ค.62-       

2 ม.ค.63 

            √ √   บดินทร 

5.เปดระบบรับสมัคร ลงทะเบียนเขาใช

งานระบบรับสมัครออนไลน 

(www.reg.ubu.ac.th/ 

registrar/apphome.asp) 

20 ธ.ค.62              √   เดือนดารา 

6.ตรวจสอบการเปดระบบรับสมัคร ตาม

วิธีรับ 

20 ธ.ค.62              √   จักรพงศ/กฤษณา 

7.สมัครเลือกโควตา คณะ หลักสตูร 20 ธ.ค.62-       

2 ม.ค.63 

            √ √  √ นักเรียน/ผปค. 

8.ชําระเงินคาสมัคร 20 ธ.ค.62-       

2 ม.ค.63 

             √  √ นักเรียน/ผปค. 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/3) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1(เพิ่มเติม) , โควตาคุณลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)  

 (ใช GPAX ในการคดัเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

9.ตรวจสอบคณุสมบัติผูสมัคร 20 ธ.ค.62-         

2 ม.ค.63 

             √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

10.ประชุม คกก ฝายรับสมัคร 6 ม.ค.63             √ √   จักรพงศ 

11.ประชุม คกก ฝายประมวลผล 6 ม.ค.63             √ √   เดือนดารา 

12.ประชุม คกก อํานวยการคัดเลือก 6 ม.ค.63             √ √   กฤษณา 

13.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบ

สัมภาษณ 

6 ม.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

14.สอบสัมภาษณ 8 ม.ค.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

15.คณะสงผลการสอบสัมภาษณ 9 ม.ค.63             √ √   เดือนดารา 

16.จัดทําประกาศ/รายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

9 ม.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

15.ประชุมคณะกรรมการฝายประมวลผล 10 ม.ค.63              √   เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/3) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1(เพิ่มเติม) , โควตาคุณลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)  

 (ใช GPAX ในการคดัเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

16.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

คัดเลือก 

10 ม.ค.63              √   กฤษณา 

17.จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก 

10 ม.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

18.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 10-27 ม.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

19.สงผลการคัดเลือกให ทปอ  28 ม.ค.63              √   เดือนดารา 

20.ทปอ ตรวจสอบรายชื่อ  

(การใชสิทธิ์) 

28 ม.ค.63               √  ทปอ 

21.ทปอ ประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก รอบที่ 2 

30 ม.ค.63               √  ทปอ 

22.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบ 

Clearing house (ทปอ) 

30-31 ม.ค.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

23.สละสิทธ์ิในระบบ ทปอ 1-2 ก.พ.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

24.มหาวิทยาลัยฯ ดึงรายชื่อจากระบบ 

ทปอ  

3 ก.พ.63              √   เดือนดารา 

25.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  

4 ก.พ.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

26.ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 4-15 ก.พ.63              √   เดือนดารา 

27.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศเรียก

อันดับสํารอง ครั้งท่ี 1   

17 ก.พ.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 1 (1/3) 

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 1(เพิ่มเติม) , โควตาคุณลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)  

 (ใช GPAX ในการคดัเลือกฯ / คุณลักษณะพิเศษ ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

28.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 17-28 ก.พ.63             √ √  √ เดือนดารา 

29.รายงานตัวและสงเอกสารขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหมผานระบบรับ

สมัครออนไลน(www.reg.ubu.ac.th 

/registrar/apphome.asp) 

1 มี.ค.-31 พ.ค.

63 

            √ √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 

30.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม  

(ดวยตนเอง) 

มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/1) 

โควตาพื้นที่ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

1.จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกในแตละ

รอบ 

ต.ค.62              √   จักรพงศ 

2.จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 

พิจารณา 

26 ธ.ค.62             √ √   กฤษณา 

3.แจงเวียนคณะ/หลักสูตรและแจงผลการ

ตรวจสอบ 

27 ธ.ค.62             √    จักรพงศ 

4.PR การเปดระบบรับสมัคร 1ม.ค.-28ก.พ.63             √ √   บดินทร 

5.เปดระบบรับสมัคร ลงทะเบียนเขาใช

งานระบบรับสมัครออนไลน 

(www.reg.ubu.ac.th/ 

registrar/apphome.asp) 

1 พ.ย.62  

เปนตนไป 

             √   เดือนดารา 

6.ตรวจสอบการเปดระบบรับสมัคร ตาม

วิธีรับ 

1 ก.พ.63              √   จักรพงศ/กฤษณา 

7.สมัครเลือกโควตา คณะ หลักสตูร 6 –28 ก.พ.63             √ √  √ นักเรียน/ผปค. 

8.ชําระเงินคาสมัคร 6 –28 ก.พ.63              √  √ นักเรียน/ผปค. 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/1) 

โควตาพื้นที่ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

9.ตรวจสอบคณุสมบัติผูสมัคร 6-28 ก.พ.63              √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

10.ประชุม คกก ฝายรับสมัคร 4 มี.ค.63             √ √   จักรพงศ 

11.ประชุม คกก ฝายประมวลผล 5 มี.ค.63             √ √   เดือนดารา 

12.ประชุม คกก อํานวยการคัดเลือก 6 มี.ค.63             √ √   กฤษณา 

13.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบ

สัมภาษณ 

6 มี.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

14.สอบสัมภาษณ 11 มี.ค.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

15.คณะสงผลการสอบสัมภาษณ 12 มี.ค.63             √ √   เดือนดารา 

16.จัดทําประกาศ/รายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

13 มี.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

17.ประชุมคณะกรรมการฝายประมวลผล 14 มี.ค.63              √   เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/1) 

โควตาพื้นที่ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

18.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

คัดเลือก 

14 มี.ค.63              √   กฤษณา 

19.จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก 

14 มี.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

20.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 14-31 มี.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

21.เรียกอันดับสํารอง ครั้งท่ี 1 1-10 เม.ย.63                  

22.สงผลการคัดเลือกให ทปอ  20 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

23.ทปอ ตรวจสอบรายชื่อ  

(การใชสิทธิ์) 

21 เม.ย.63               √  ทปอ 

24.ทปอ ประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก รอบที่ 2 

22 เม.ย.63               √  ทปอ 

25.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบ 

Clearing house (ทปอ) 

22-23 เม.ย.

63 

              √ √ ทปอ/นักเรียน 

26.สละสิทธ์ิในระบบ ทปอ 24-25 เม.ย.

63 

              √ √ ทปอ/นักเรียน 

27.มหาวิทยาลัยฯ ดึงรายชื่อจากระบบ 

ทปอ  

26 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

28.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศรายชื่อผู

มีสิทธิ์เขาศึกษา  

28 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/1) 

โควตาพื้นที่ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (ใช GPAX ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

29.ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 28 เม.ย.-5 พ.ค.

63 

             √   เดือนดารา 

30.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศเรียก

อันดับสํารอง ครั้งท่ี 1   

7 พ.ค.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

31.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 7-15 พ.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

32.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศเรียก

อันดับสํารอง ครั้งท่ี 2   

19 พ.ค.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

33.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 19-31 พ.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

34.รายงานตัวและสงเอกสารขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหมผานระบบรับ

สมัครออนไลน(www.reg.ubu.ac.th 

/registrar/apphome.asp) 

28 เม.ย.-31 พ.ค.

63 

            √ √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 

35.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม  

(ดวยตนเอง) 

มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/กฤษณา/

เดือนดารา/

บดินทร/อภิสิทธิ์ 

 

 

 

 



ปฏิทินกิจกรรม การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2563 18 

ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

โควตาพื้นที่(คณะพยาบาลศาสตร) โควตารับตรงท่ัวไป โครงการพิเศษ(คณะเภสชัศาสตร)  

(ใชคะแนนสอบ O-NET GAT/PAT ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

1.จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกในแตละ

รอบ 

ธ.ค.62              √   จักรพงศ 

2.จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 

พิจารณา 

26 ธ.ค.62             √ √   กฤษณา 

3.แจงเวียนคณะ/หลักสูตรและแจงผลการ

ตรวจสอบ 

27 ธ.ค.62             √    จักรพงศ 

4.PR การเปดระบบรับสมัคร 1 ม.ค.- 23มี.ค.

63 

            √ √   บดินทร 

5.เปดระบบรับสมัคร ลงทะเบียนเขาใช

งานระบบรับสมัครออนไลน 

(www.reg.ubu.ac.th/ 

registrar/apphome.asp) 

1 พ.ย.62 

เปนตนไป 

             √   เดือนดารา 

6.ตรวจสอบการเปดระบบรับสมัคร ตาม

วิธีรับ 

1 ก.พ.63              √   จักรพงศ/กฤษณา 

7.สมัครเลือกโควตา คณะ หลักสตูร 6 ก.พ. – 23 

มี.ค.63 

            √ √  √ นักเรียน/ผปค. 

8.ชําระเงินคาสมัคร 6 ก.พ. – 23 

มี.ค.63 

             √  √ นักเรียน/ผปค. 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

โควตาพื้นที่(คณะพยาบาลศาสตร) โควตารับตรงท่ัวไป โครงการพิเศษ(คณะเภสชัศาสตร)  

(ใชคะแนนสอบ O-NET GAT/PAT ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

9.ตรวจสอบคณุสมบัติผูสมัคร 6 ก.พ. – 23 

มี.ค.63 

             √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

10.ประชุม คกก ฝายรับสมัคร 31 มี.ค.63             √ √   จักรพงศ 

11.สทศ. ประกาศผลสอบ GAT/PAT 1 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

12.มหาวิทยาลัยฯ ดึงคะแนนทดสอบ 

GAT/PAT ประมวลผลคะแนนตาม

องคประกอบ 

2 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

13.ประชุม คกก ฝายประมวลผล 3 เม.ย.63             √ √   เดือนดารา 

14.ประชุม คกก อํานวยการคัดเลือก 4 เม.ย.63             √ √   กฤษณา 

15.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบ

สัมภาษณ 

4 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

16.สอบสัมภาษณ 8 เม.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

โควตาพื้นที่(คณะพยาบาลศาสตร) โควตารับตรงท่ัวไป โครงการพิเศษ(คณะเภสชัศาสตร)  

(ใชคะแนนสอบ O-NET GAT/PAT ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

17.คณะสงผลการสอบสัมภาษณ 9 เม.ย.63             √ √   เดือนดารา 

18.จัดทําประกาศ/รายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

9 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

19.ประชุมคณะกรรมการฝาย

ประมวลผล 

10 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

20.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

คัดเลือก 

10 เม.ย.63              √   กฤษณา 

21.จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก 

10 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

22.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 10-17 เม.ย.63             √ √  √ เดือนดารา 

23.เรียกอันดับสาํรอง ครั้งท่ี 1 18-20 เม.ย.63                  

20.สงผลการคัดเลอืกให ทปอ  20 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

21.ทปอ ตรวจสอบรายชื่อ  

(การใชสิทธิ์) 

21 เม.ย.63               √  ทปอ 

22.ทปอ ประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก รอบที่ 2 

22 เม.ย.63               √  ทปอ 

23.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบ 

Clearing house (ทปอ) 

22-23 เม.ย.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

24.สละสิทธ์ิในระบบ ทปอ 24-25 เม.ย.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

โควตาพื้นที่(คณะพยาบาลศาสตร) โควตารับตรงท่ัวไป โครงการพิเศษ(คณะเภสชัศาสตร)  

(ใชคะแนนสอบ O-NET GAT/PAT ในการคัดเลือกฯ) 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

25.มหาวิทยาลัยฯ ดึงรายชื่อจาก

ระบบ ทปอ  

26 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

26.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  

28 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

27.ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 28 เม.ย.-5 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

28.มหาวิทยาลัยฯจัดทําประกาศ

เรียกอันดับสํารองครั้งที่ 1   

7 พ.ค.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

29.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 7-15 พ.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

30.มหาวิทยาลัยฯจัดทําประกาศ

เรียกอันดับสํารอง ครั้งท่ี 2   

19 พ.ค.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

31.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 19-31 พ.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

32.รายงานตวัและสงเอกสารขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหมผานระบบรับ

สมัครออนไลน

(www.reg.ubu.ac.th 

/registrar/apphome.asp) 

28 เม.ย.-31 พ.ค.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

โควตาพื้นที่(คณะพยาบาลศาสตร) โควตารับตรงท่ัวไป โครงการพิเศษ(คณะเภสชัศาสตร)  

(ใชคะแนนสอบ O-NET GAT/PAT ในการคัดเลือกฯ) 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

33.ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม  

(ดวยตนเอง) 

มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/3) 

  โควตารับตรงท่ัวไป(คณะเภสัชศาสตร) โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใชคะแนนสอบวชิาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

1.จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกในแตละ

รอบ 

ธ.ค.62              √   จักรพงศ 

2.จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 

พิจารณา 

26 ธ.ค.62             √ √   กฤษณา 

3.แจงเวียนคณะ/หลักสูตรและแจงผลการ

ตรวจสอบ 

27 ธ.ค.62             √    จักรพงศ 

4.PR การเปดระบบรับสมัคร ม.ค.-มี.ค.63             √ √   บดินทร 

5.เปดระบบรับสมัคร ลงทะเบียนเขาใช

งานระบบรับสมัครออนไลน 

(www.reg.ubu.ac.th/ 

registrar/apphome.asp) 

6 ก.พ. – 23 

มี.ค.63 

             √   เดือนดารา 

6.ตรวจสอบการเปดระบบรับสมัคร ตาม

วิธีรับ 

6 ก.พ.63              √   จักรพงศ/กฤษณา 

7.สมัครเลือกโควตา คณะ หลักสตูร 6 ก.พ. – 23 

มี.ค.63 

            √ √  √ นักเรียน/ผปค. 

8.ชําระเงินคาสมัคร 6 ก.พ. – 23 

มี.ค.63 

             √  √ นักเรียน/ผปค. 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

  โควตารับตรงท่ัวไป(คณะเภสัชศาสตร) โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใชคะแนนสอบวชิาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

9.ตรวจสอบคณุสมบัติผูสมัคร 6 ก.พ. – 23 

มี.ค.63 

             √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

10.สงหลักฐานเพิ่มเติม (เฉพาะ 

โครงการผลติแพทยเพ่ิมเพ่ือชาว

ชนบท) 

24-30 มี.ค.

63 

                จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

11.ประชุม คกก ฝายรับสมัคร 31 มี.ค.63             √ √   จักรพงศ 

12.สทศ.ประกาศผลสอบวิชาสามญั 9 

วิชา 

5 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

13.มหาวิทยาลัยฯ ดึงคะแนนทดสอบ 

GAT/PAT ประมวลผลคะแนนตาม

องคประกอบ 

6-7 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

14.ประชุม คกก ฝายประมวลผล 8 เม.ย.63             √ √   เดือนดารา 

15.ประชุม คกก อํานวยการคัดเลือก 9 เม.ย.63             √ √   กฤษณา 

16.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบ

สัมภาษณ 

10 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

  โควตารับตรงท่ัวไป(คณะเภสัชศาสตร) โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใชคะแนนสอบวชิาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

17.สอบสัมภาษณ 

* ตรวจรางกาย เฉพาะโครงการผลิต

แพทยเพิ่มเพ่ือชาวชนบท 

17 เม.ย.63 

16 เม.ย.63 

            √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

18.คณะสงผลการสอบสัมภาษณ 17 เม.ย.63             √ √   เดือนดารา 

19.จัดทําประกาศ/รายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

17 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

20.ประชุมคณะกรรมการฝาย

ประมวลผล 

18 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

21.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

คัดเลือก 

18 เม.ย.63              √   กฤษณา 

22.จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก 

18 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

23.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 18 เม.ย.63             √ √  √ เดือนดารา 

24.เรียกอันดับสาํรอง ครั้งท่ี 1 18 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

นร.อันดับสํารอง ครั้งท่ี 1 ยืนยันการ

ใชสิทธ์ิเขาศึกษา 

19 เม.ย.63              √   เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

  โควตารับตรงท่ัวไป(คณะเภสัชศาสตร) โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใชคะแนนสอบวชิาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

25.เรียกอันดับสาํรอง ครั้งท่ี 2 19 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

26.นร.อันดับสํารอง ครั้งท่ี 2 ยืนยัน

การใชสิทธ์ิเขาศึกษา  

20 เม.ย.63 

 

             √   เดือนดารา 

27.สงผลการคัดเลอืกให ทปอ  20 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

28.ทปอ ตรวจสอบรายชื่อ  

(การใชสิทธิ์) 

21 เม.ย.63               √  ทปอ 

29.ทปอ ประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก รอบที่ 2 

22 เม.ย.63               √  ทปอ 

30.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบ 

Clearing house (ทปอ) 

22-23 เม.ย.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

31.สละสิทธ์ิในระบบ ทปอ 24-25 เม.ย.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

32.มหาวิทยาลัยฯ ดึงรายชื่อจากระบบ 

ทปอ  

26 เม.ย.63              √   เดือนดารา 

33.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  

28 เม.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

34.ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 28 เม.ย.-5 พ.ค.

63 

             √   เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 2 (2/2) 

  โควตารับตรงท่ัวไป(คณะเภสัชศาสตร) โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(ใชคะแนนสอบวชิาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

35.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศเรียก

อันดับสํารอง ครั้งท่ี 1   

7 พ.ค.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

36.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 7-15 พ.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

37.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศเรียก

อันดับสํารอง ครั้งท่ี 2   

19 พ.ค.63             √ √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

38.นร.ยืนยันการใชสิทธ์ิเขาศึกษา 19-31 พ.ค.63             √ √  √ เดือนดารา 

39.รายงานตวัและสงเอกสารขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหมผานระบบรับ

สมัครออนไลน(www.reg.ubu.ac.th 

/registrar/apphome.asp) 

28 เม.ย.-31 พ.ค.

63 

            √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

40.ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม  

(ดวยตนเอง) 

มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 3 

  โควตารับตรงรวมกัน  

(ใช GPAX คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

1.จัดทําหลักเกณฑ จํานวนรับสมัคร  เม.ย.63              √   จักรพงศ 

2.จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 

พิจารณา 

28 เม.ย.63             √ √   กฤษณา 

3.แจงเวียนคณะ/หลักสูตรและแจงผลการ

ตรวจสอบ 

28 เม.ย.63             √    จักรพงศ 

4.แจงปรับจํานวนรับ นศ. TCAS  

รอบที่ 4 

29 เม.ย.63              √ √  เดือนดารา 

5.PR การเปดระบบรับสมัคร เม.ย.63             √ √   บดินทร 

6.ทปอ เปดระบบลงทะเบียนเขาใชงาน 

เปดรับสมัครและชําระเงิน ผานระบบ 

ทปอ 

17-27 เม.ย.63              √ √  เดือนดารา 

7.มหาวิทยาลยัดึงขอมูลผูสมัคร รูปแบบที่ 

3 ไปดําเนินการคัดเลือก โดยเรียงลําดับผู

ผานการคัดเลอืก (Ranking) 

28 เม.ย.63              √    เดือนดารา 

8.มหาวิทยาลัยประมวลผลผูสมัคร โดย

เรียงลําดับผูผานการคัดเลอืก (Ranking) 

ตามเกณฑที่แตละสาขาวิชากําหนด 

29 เม.ย.63              √   เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 3 

  โควตารับตรงรวมกัน  

(ใช GPAX คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

9.ตรวจสอบคณุสมบัติผูสมัคร 30 เม.ย.63              √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

10.ประชุม คกก ฝายรับสมัคร 31 เม.ย.63             √ √   จักรพงศ 

11.ประชุม คกก ฝายประมวลผล 1 พ.ค.63             √ √   เดือนดารา 

12.ประชุม คกก อํานวยการคัดเลือก 1 พ.ค.63             √ √   กฤษณา 

13.สงรายชื่อผูสมัครรูปแบบที่ 3 ทุกคน 

พรอมลําดับการคัดเลอืกเขาระบบ TCAS 

(ถาไมผานการคัดเลือก คุณสมบัติไมเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนด ใหระบุลําดับเปน 0) 

2 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

14.สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพิ่มเติมใน

รอบที่ 2 โควตา (คัดเลือกตัวสํารอง)  

2 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

15.ทปอ ประมวลผลการจัดลําดับผูผาน

การคัดเลอืกของแตละสาขา 

3-7 พ.ค.63               √  ทปอ 

16.ประกาศรายชื่อผูสมัครรูปแบบท่ี 3 ที่มี

สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

8 พ.ค.63               √  ทปอ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 3 

  โควตารับตรงรวมกัน  

(ใช GPAX คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

17.มหาวิทยาลัยดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยัน

สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

8 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

18.สอบสัมภาษณ 

  

12 พ.ค.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

19.คณะสงผลการสอบสัมภาษณ 13 พ.ค.63             √ √   เดือนดารา 

20.จัดทําประกาศ/รายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

13 พ.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

21.ประชุมคณะกรรมการฝาย

ประมวลผล 

14 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

22.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

คัดเลือก 

15 พ.ค.63              √   กฤษณา 

23.จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก 

15 พ.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

24.สงผลการคัดเลอืกให ทปอ  16 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

25.ทปอ ตรวจสอบรายชื่อ  

(การใชสิทธิ์) 

16 พ.ค.63               √  ทปอ 

 



ปฏิทินกิจกรรม การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2563 31 

ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 3 

  โควตารับตรงรวมกัน  

(ใช GPAX คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

26.ทปอ ประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก รอบที่ 3 

17 พ.ค.63               √  ทปอ 

27.สละสิทธ์ิในระบบ ทปอ 17-18 พ.ค.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

28.มหาวิทยาลัยฯ ดึงรายชื่อจากระบบ 

ทปอ  

19 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

29.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  

20 พ.ค.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

30.ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 20-31 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

39.รายงานตวัและสงเอกสารขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหมผานระบบรับ

สมัครออนไลน(www.reg.ubu.ac.th 

/registrar/apphome.asp) 

20-31 พ.ค.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

40.ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม  

(ดวยตนเอง) 

มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 4 

  โควตารับผานสวนกลาง  

(ใช GPAX คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

1.จัดทําหลักเกณฑ จํานวนรับสมัคร  เม.ย.63              √   จักรพงศ 

2.จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 

พิจารณา 

28 เม.ย.63             √ √   กฤษณา 

3.แจงเวียนคณะ/หลักสูตรและแจงผลการ

ตรวจสอบ 

28 เม.ย.63             √    จักรพงศ 

4.แจงปรับจํานวนรับ นศ. TCAS  

รอบที่ 4 

21-22 พ.ค..63              √ √  เดือนดารา 

5.PR การเปดระบบรับสมัคร เม.ย.-พ.ค.63             √ √   บดินทร 

6.ทปอ เปดระบบลงทะเบียนเขาใชงาน 

เปดรับสมัครและชําระเงิน ผานระบบ 

ทปอ 

7-20 พ.ค.63              √ √  เดือนดารา 

7.ประกาศรายชื่อผูสมัครรูปแบบท่ี 4 ท่ีมี

สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

29 พ.ค.63               √  ทปอ 

8.มหาวิทยาลยัดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยัน

สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

29 พ.ค.63              √   เดือนดารา 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 4 

  โควตารับผานสวนกลาง  

(ใช GPAX คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

9.มหาวิทยาลยัดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยัน

สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

29 พ.ค.63              √   เดือนดารา 

10.สอบสัมภาษณ 

  

2 มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

11.คณะสงผลการสอบสัมภาษณ 3 มิ.ย.63             √ √   เดือนดารา 

12.จัดทําประกาศ/รายชื่อผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

3 มิ.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

13.ประชุมคณะกรรมการฝาย

ประมวลผล 

4 มิ.ย.63              √   เดือนดารา 

14.ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

คัดเลือก 

5 มิ.ย.63              √   กฤษณา 

15.จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก 

5 มิ.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

16.สงผลการคัดเลอืกให ทปอ  6 มิ.ย.63              √   เดือนดารา 

17.ทปอ ตรวจสอบรายชื่อ  

(การใชสิทธิ์) 

6 มิ.ย.63               √  ทปอ 
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ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน TCAS รอบที่ 4 

  โควตารับผานสวนกลาง  

(ใช GPAX คะแนนสอบ O-NET GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกฯ) 
 

กิจกรรม 
กําหนดการ 

(ว/ด/ป) 

แผนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/

หลักสูตร 

รับเขา ทปอ นร./ 

ผปค. 

18.ทปอ ประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก รอบที่ 4 

7 มิ.ย.63               √  ทปอ 

19.สละสิทธ์ิในระบบ ทปอ 7-8 มิ.ย.63               √ √ ทปอ/นักเรียน 

20.มหาวิทยาลัยฯ ดึงรายชื่อจากระบบ 

ทปอ  

9 มิ.ย.63              √   เดือนดารา 

21.มหาวิทยาลัยฯ จัดทําประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  

5 มิ.ย.63              √   จักรพงศ/ 

เดือนดารา 

22.ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 5-9 มิ.ย.63              √   เดือนดารา 

23.รายงานตวัและสงเอกสารขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหมผานระบบรับ

สมัครออนไลน(www.reg.ubu.ac.th 

/registrar/apphome.asp) 

5-9 มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 

24.ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม  

(ดวยตนเอง) 

มิ.ย.63             √ √  √ จักรพงศ/

กฤษณา/เดือน

ดารา/บดินทร/

อภิสิทธ์ิ 
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