
ล ำดบั
ท่ี กิจกรรม วนั เดือน ปี ผูรั้บผิดชอบ

1 รวบรวมขอ้มูลกำรรับบุคคลเขำ้ศึกษำฯ จำกส่วนงำนเพ่ือส่งให้ ส.ค.-ก.ย.62 กบศ.

ท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ประชำสัมพนัธ์กำรรับนกัศึกษำ

- เวบ็ไซต ์https://tcas.mahidol.ac.th

- งำนมหิดลวิชำกำรประจ ำปี 2562

- ส่ือประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ

3 ลงทะเบียนใชง้ำนระบบ TCAS63 ท่ี Website ของ ทปอ. พฤ.7 - พ. 20 พ.ค.63 ผูส้มคัร

(ส ำหรับผูท่ี้ยงัไม่เคยลงทะเบียนมำก่อน)

4 สมัครเข้าศึกษา ที ่Website ของ ทปอ. พฤ.7 - พ. 20 พ.ค.63 ผู้สมัคร

เลือกสำขำแบบเรียงล ำดบัไม่เกิน 4 อนัดบั

5 ปรับเพ่ิมจ ำนวนรับของรอบ 4 ในระบบ ทปอ. พฤ.21 -ศ. 22 พ.ค.63 กบศ.

6 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์ ศ.29 พ.ค.63 ทปอ.
ท่ี  website ของ ทปอ.  และ https://tcas.mahidol.ac.th กอง IT.
(กอง IT. ฝัง Link ไปยงั Web ทปอ.) คุณนงนุช

7 กำรดึงขอ้มูลรำยช่ือ พร้อมคะแนนผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภำษณ์
1. ดึงขอ้มูลจำก ทปอ. ส่งใหก้อง IT. และส่วนงำน ศ.29 พ.ค.63 กบศ.
2. ประมวลผลขอ้มูลในระบบ Admin กอง IT.

คุณเสำวลกัษณ์

3. น ำขอ้มูลไปเตรียมกำรสอบสัมภำษณ์ ส่วนงำน
8 สอบสัมภาษณ์ อ.2 - พ.3 ม.ิย.63 ส่วนงาน

ปฏิทินกำรรับบุคคลเขำ้ศึกษำในมหำวิทยำลยัมหิดล ระดบัปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2563
รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกนั (Admission 2) ใชค้ะแนนสอบขอ้เขียนของ สทศ.
ทปอ. ก ำหนดช่วงระยะเวลำด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 7 พ.ค. - 8 มิ.ย.63

2 ภำยใน พ.ย.62 กบศ.
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ล ำดบั
ท่ี กิจกรรม วนั เดือน ปี ผูรั้บผิดชอบ

9 กำรบนัทึกผลผูผ้่ำนกำรคดัเลือก (ผ่ำนสัมภำษณ์)

1. บนัทึกผลฯ ในระบบ Admin ท่ี Menu อ.2 - พฤ.4 มิ.ย.63 ส่วนงำน

"บนัทึกผลผูผ้่ำนสัมภำษณ์รอบ 4"

2. บนัทึกผลฯ ใน File ตำม Template ท่ี ทปอ. ก ำหนด ส่งให ้กบศ.

ใหผู้เ้ขำ้สอบ แจง้ควำมประสงคย์นืยนัสิทธ์ิ (กบศ. จดัท ำใบยนืยนัฯ
 ข้ึนWeb)  หรือ ไม่ขอใชสิ้ทธ์ิเขำ้ศึกษำในวนัสอบ
 กรณีไม่เขำ้สอบจะถือวำ่  "ไม่ขอใชสิ้ทธ์ิ"  แต่ใหร้ะบุสถำนะวำ่

"ขำดสอบสัมภำษณ์" (รหสัตวัอ่ืนจะแจง้ภำยหลงั)

3. ส่ง File ผลฯ ตำมขอ้ 2 ให ้กบศ. ภำยใน พฤ.4 มิ.ย.63 ส่วนงำน

ไม่กิน 12.00 น.

10 ส่งผลสอบสัมภำษณ์เขำ้ระบบ TCAS ของ ทปอ. ภำยใน ส.6 มิ.ย.63 กบศ.
11 กำรเตรียมประกำศบน Web. ภำยใน ส.6 มิ.ย.63 กบศ.

1. กบศ. จดัท ำประกำศฯ และ ส่ง File PDF ใหก้อง IT.จดักำรขอ้มูล กอง IT./

2. กบศ. ตรวจสอบขอ้มูลท่ี link ทดสอบ แลว้แจง้ผลใหก้อง IT.ทรำบ คุณนงนุช

12 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือก (ผ่านสัมภาษณ์และยนืยนัสิทธ์ิ) อา.7 ม.ิย.63 กอง IT.คุณนงนุช

ท่ี https://tcas.mahidol.ac.th   และ website ของ ทปอ. ทปอ.

13 สละสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที ่4 อา.7 - จ.8 ม.ิย.63 ผู้สมัคร
14 กำรดึงรำยช่ือผูย้นืยนัสิทธ์ิ

1. กบศ. ดึงขอ้มูล อ.9 มิ.ย.63 กบศ.

2. กบศ. ประมวลผลเขำ้ระบบ  Admin

3. ส่วนงำนแจง้ขอเปิดรับเพ่ิมรอบ 5 ให ้กบศ. (เฉพำะกรณีรอบ 1-4 พ.10 มิ.ย.63 ส่วนงำน

ไดไ้ม่เตม็ตำมแผนเท่ำนั้น) ไม่เกิน 12.00 น.

15 แจง้ขอ้มูลท่ีขอเปิดรับเพ่ิมรอบ 5 ให ้ทปอ. ภำยใน ศ.12 มิ.ย.63 กบศ.

16 กำรประกำศรหสัประจ ำตวันกัศึกษำ และก ำหนดกำรอ่ืนๆเก่ียวกบักำร ยงัไม่ก  ำหนด ผูมี้สิทธ์ิ

ลงทะเบียนเรียน ดูเพ่ิมเติมท่ี เขำ้ศึกษำ

https://www.student.mahidol.ac.th/newstudent

17 เปิดภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ.10 ส.ค.63 ผูมี้สิทธ์ิ

เขำ้ศึกษำ
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