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ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

ที่ 1/2561 
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2562 
_____________________________________ 

   

  ด้วย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และเพ่ือเป็นการวางแผนการ
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
จึงเห็นสมควรแต่งตั้ งแต่งตั้ งคณะกรรมการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน 4 ชุด โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ 

  (1) องค์ประกอบ 
   1. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 
   2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองประธานกรรมการ 
   3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองประธานกรรมการ 
   4. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
   5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
   6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
   7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ 
   8. ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   9. ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรรมการ 
   10. นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรรมการ  
   11. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร กรรมการและเลขานุการ 
   12. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  (2) อ านาจหน้าที่  

   (1) ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่คณะท างานฝ่ายต่าง  ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ของงาน 
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   (2) มีอ านาจในการตัดสินใจในการอนุมัติ สั่งการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
   (3) ด าเนินตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมาย 

 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

  (1) องค์ประกอบ 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการ 
   2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต รองประธานกรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย รองประธานกรรมการ 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการ 
   5. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง กรรมการ 
   6. ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ กรรมการ 
   7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญนพรัตน์ กรรมการ 
   8. ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ กรรมการ 
   9. รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ กรรมการ 
   10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ 
   11. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
   12. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กรรมการ 
   13. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ กรรมการ 
   14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ กรรมการ 
   15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น กรรมการ 
   16. นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล กรรมการ 
   17. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร กรรมการและเลขานุการ 
   18. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
  (2) อ านาจหน้าที่ 

   (1) จัดท าข้อก าหนดกระบวนการท างาน ปฏิทินการด าเนินงาน และสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
   (2) ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีการด าเนินการตามประกาศ ข้อตกลง 
แนวปฏิบัติ  
   (3) ประสานงานให้การคัดเลือก ทั้ง 5 รอบ ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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   (4) ประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบการ
ท างาน แนวปฏิบัติ 
   (5) น าเสนอข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการ ในกรณี
ที่เร่งด่วนให้มีอ านาจการตัดสินใจเพื่อทันต่อเวลา และเสนอกรรมการอ านวยการเพ่ือทราบ 
   (6) จัดท าแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของ ทปอ. 
   (7) ด าเนินตามทีท่ี่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมาย 
 
 3. คณะอนุกรรมการระบบสารสนเทศ TCAS62 

  (1) องค์ประกอบ 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ประธานอนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองประธานอนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี อนุกรรมการ 
   4. ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา อนุกรรมการ 
   5. อาจารย์ชลิตดา มัธยมบุรุษ อนุกรรมการ 
   6. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงศ์ อนุกรรมการ 
   7. ดร.วิกรม อาฮูยา อนุกรรมการ 
   8. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร อนุกรรมการ 
   9. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
  (2) อ านาจหน้าที่ 
   (1) พัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมสารสนเทศ TCAS62 ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   (2) ก ากับดูแล การติดตั้ง อ านวยความสะดวก การใช้งานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้ามาใช้
โปรแกรมสารสนเทศ TCAS62 ในการคัดเลือกตั้งแต่การรับสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ 
   (3) ก ากับ และประสานงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่รับงานพัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศ TCAS62 ให้กลับมาใช้งานอย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
   (4) ประสานการได้มาซึ่งข้อมูลที่น าเข้าในระบบสารสนเทศจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สพฐ.) ส านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา 
   (5) สั่งการให้มีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ิมเติม เพ่ือการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบ
สารสนเทศ TCAS62 
   (6) สื่อสารและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบ ปัญหา 
และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ 
   (7) ด าเนินตามทีท่ี่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมาย 
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 4. คณะอนุกรรมการระบบบริหารจัดการ TCAS62 

  (1) องค์ประกอบ 

   1. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง ประธานอนุกรรมการ 
   2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตย์วงศ ์ อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ อนุกรรมการ 
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ อนุกรรมการ 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา อนุกรรมการ 
   6. รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา อนุกรรมการ 
   7. ดร.วิกรม อาฮูยา อนุกรรมการ 
   8. อาจารย์ชวิน อุ่นภัทร อนุกรรมการ 
   9. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย อนุกรรมการ 
   10. นางสาวมานิดา  ชอบธรรม อนุกรรมการ  
   11. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร อนุกรรมการและเลขานุการ 
   12. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อนุกรรมการและ 
     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (2) อ านาจหน้าที่ 
   (1) ให้ค าปรึกษาและจัดส่งข้อมูลให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ TCAS62 
   (2) จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติ การด าเนินงานของระบบ TCAS62 
   (3) ให้ข้อมูล ตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ TCAS62 
   (4) ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดส่งข้อมูล องค์ประกอบ เกณฑ์ ของระบบ TCAS62  
   (5) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับระบบ TCAS62 
   (6) น าเสนอข้อมูล ประชาสัมพันธ์งานที่เก่ียวข้องกับระบบ TCAS62 
   (7) ด าเนินตามทีท่ี่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมาย 

  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  
ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สวุรรณสวัสดิ์) 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 


