
การชี้แจง
ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(Thai university Central Admission System: TCAS)
ปการศึกษา 2561

1*เอกสารเพือการชีแจงเท่านนั ผู้สมคัรต้องศกึษารายละเอียดจากระเบียบการสมคัรทีประกาศเป็นทางการประกอบด้วย (13 กรกฎาคม 2560)



ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร มจธ

รักษาการเลขาธิการ ทปอ



ผศ.ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา



ผศ.ทศพร พิชัยยา

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานกัทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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ความเปนมาของระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม
• รมว. ศธ. ไดมอบหมายให ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเขาศึกษา โดยมีหลักการท่ีสําคัญ

คือ ใหนักเรียนอยูในหองเรียนจนจบหลักสูตร ใหจัดการสอบเพ่ือการคัดเลือกไดหลังจากนักเรียน
เรียนจบหลักสูตรโดยใชขอสอบของสวนกลาง และใหมีการบริหารสิทธ์ิในการสมัครเขา
มหาวิทยาลัย

• ทปอ. ไดรับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม 
โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย ทปอ.จํานวน 30 แหง รวมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือตองการใหเกิดความเทาเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตป
การศึกษา 2561 เปนตนไป ดวยหลักการ 3 ประการ

• ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ไดรับหลักการในการเขารวมดําเนินการตามแนวทางน้ีดวย

• ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม เรียกวา
Thai university Central Admission System (TCAS)
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หลักการสําคัญของ TCAS 

1)

นักเรียนควรอยูในหองเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ผูสมัครแตละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อ
ความเสมอภาค

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงสงักัดกระทรวงศึกษาธิการจะเขาระบบ Clearing 
House เพื่อบริหาร 1 สิทธ์ิ ของผูสมัคร 

1

2

3



คําถาม แลวจะมีการสอบอะไรบาง และจะสอบเมื่อไหร? 

คําตอบ: 

1. GAT/PAT 24-27 ก.พ. 61

2. ONET 3-4 มี.ค. 61
3. วิชาสามัญ 17-18 มี.ค. 61

4. วิชาเฉพาะ (กสพท และวิชาที่สาขาวิชากําหนดเพิ่ม) วันอื่นๆ ของ

สัปดาห ในชวง 1 มี.ค. 61 – 12 เม.ย. 61 ที่ไมทับซอนกับวันสอบตามขอ 

1-3 เชน กสพท จะสอบวิชาเฉพาะ 1 วิชา ในชวง 10-11 มี.ค. 61
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วิชาสามัญ มี 9 วิชา วิชาละ 100 คะแนน สอบวิชาละ 1 ชม 30 นาที จัดสอบ 2 วัน

วิชารวมสายวิทย-ศิลป คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

สายวิทย 3+4 วิชา = 700 คะแนน สายศิลป 3+2 วิชา = 500 คะแนน

17 มีนาคม 2561

18 มีนาคม 2561
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คําถาม แลวจะมีการคัดเลือกกี่รอบ แตละรอบเปนอยางไร?
การคัดเลือกของท้ังประเทศจะมีท้ังสิ้น 5 รอบ ไดแก

รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน: สําหรับนักเรียนทั่วไป 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือขาย ใหนักเรียนยื่นสมัคร

โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอสอบปฏิบัต:ิ โดยมีเงื่อนไข  

ตาง ๆ ระบุไว สําหรับนักเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่หรือโควตาของโรงเรียนในเครือขาย และ

โครงการความสามารถพิเศษตาง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะประกาศเกณฑการสอบให

นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเขารับการคัดเลือกตามเกณฑการสอบ



คําถาม แลวจะมีการคัดเลือกกี่รอบ แตละรอบเปนอยางไร?
การคัดเลือกของท้ังประเทศจะมีท้ังสิ้น 5 รอบ ไดแก

รอบที่ 3 การรับตรงรวมกัน:  สําหรับนักเรียนในโครงการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เปนหนวยกลางใน

การรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได 4 สาขาวิชาโดยไมเรียงลําดับ แตละ

สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑที่เปนอิสระของตนเอง

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission: สําหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เปนหนวยกลางใน

การรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ โดยใชเกณฑคา

นํ้าหนักตามที่ประกาศไวลวงหนา 3 ป



คําถาม แลวจะมีการคัดเลือกกีร่อบ  แตละรอบเปนอยางไร?
การคัดเลือกของท้ังประเทศจะมีท้ังสิ้น 5 รอบ ไดแก

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ: สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงดวยวิธีการของสถาบันเอง เพ่ือ

เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนตอ

การสอบคัดเลือกในแตละรอบเม่ือรับเสร็จจะทําการ Clearing กลาวคือ นักเรียน 1 คน มี 

1 สิทธิ์ในการยืนยันการเขาศึกษาตอในสาขาที่สอบได เม่ือยืนยันแลวระบบจะตัดช่ือออก

จากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบตอไป หากตองการสมัครรอบตอไปตองสละสิทธิ์กอน แต

หากมีการสมัครครั้งตอไปโดยไมสละสิทธิ์แลวผานการคัดเลือกจะถือเปนโมฆะ



การยืนยันสิทธิ์ในระบบ 

TCAS

 Clearing House

เพ่ือบริหารสิทธิ์นักเรียน

รอบท่ี 1

รอบท่ี 2

รอบท่ี 3

รอบท่ี 4

(Auto Clearing)

ผูสมัครยืนยันสิทธิ์

ตอบรับไดเพียงคร้ังเดียว

 ผูสมัครยืนยันสิทธิต์อบรับ จะไดเขา

ศึกษาในสถาบันท่ียืนยันสิทธิ์

 ผูสมัครไมยืนยันสิทธิ์ (สละสิทธิ์) 

สามารถสมัครในรอบตอไปได

TCAS

รอบท่ี 5

มหาวิทยาลัยดําเนินการ Clearing ตามตองการ
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รอบท่ี 1 Portfolio ไมมีการสอบขอเขียน

• นักเรียนทั่วไป
• นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
• นักเรียนโควตาที่ไมตองสอบขอเขียน

• นักเรียนเครือขาย 

เปาหมาย

• ย่ืนสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา

• สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการ
คัดเลือกโดยไมมีการสอบขอเขียน

• สามารถ Pre-Screening แลว
สัมภาษณได 

วิธีการ
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หลายสาขาได



รอบท่ี 2 โควตามีการสอบขอเขียน

• นักเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่หรือภาค
• นักเรียนในโรงเรียนในเครือขาย
• นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ

• นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศ

เปาหมาย

• ย่ืนสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา

• สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ
การคัดเลือก (ซึ่งอาจจะมีการใช
คะแนนสอบขอเขียนรวมดวย)

วิธีการ
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ประเด็นท่ีเปนขอตกลงกันรอบท่ี 2

1. ตองมีเง่ือนไขโควตา เชน นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี โรงเรียนในเครือขาย นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                   

โควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

2. โควตาพ้ืนท่ีเปนไปตามภูมิลําเนาท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ท่ีเคยดําเนินการมากอน

3. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเคยมีโควตาท่ัวประเทศ จะกําหนดใหดําเนินการโดยครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนไปตาม

ภูมิลําเนาท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย 

4. สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการรับ (ซ่ึงอาจจะมีการใชคะแนนสอบขอเขียนรวมดวย)

5. ตองใชขอสอบรวมสามัญ 9 วิชา และ/หรือ GAT/PAT อาจมีวิชาเฉพาะได



1, 2 Port Folio, Quota & etc

ผูสมัคร สมัครโดยตรงกับสถาบัน

ผูสมัครสละสิทธิ์



รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน

• นักเรียนทั่วไป
• นักเรียนในโครงการ กสพท. 
• นักเรียนโครงการอ่ืนๆ

เปาหมาย

• สถาบันอุดมศึกษาประกาศรับแยก แตย่ืนสมัครกับ ทปอ.

• นักเรียนเลือกได 4 สาขาวิชา แบบไมมีลําดับ
• สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการรับ (ซึ่งอาจจะมีการใช

คะแนนสอบขอเขียนรวมดวย)

• จัดการสอบในเวลาเดียวกัน

วิธีการ



ผูสมัครสละสิทธิ์
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ตัวอยางการเลือกในรอบที่ 3 ที่มี กสพท. รวมดวย (1)

1. กสพท.

1.1 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1.2 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

1.3 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน

1.4 เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

• การเลือกของ TCAS รอบ 3 ไมมีการเรียงลําดับ แตการ

เลือกภายในตัวเลือกของกสพท. ตองเรียงลําดับ

• สาขาวิชาที่อยูใน กสพท. ทั้งหมดจะไมสามารถเปน

ตัวเลือกนอก กพสท.

• กสพท. จะสงสาขาวิชาที่ไดกลับคืนให TCAS เพียง 1 

ลําดับ

• นักเรียนที่เลือก กสพท. ตองสมัครเขาสอบวิชาเฉพาะของ 

กสพท. ในวันที่ 1-30/09/2560 และกสพท. กําหนดวัน

สอบวันที่ 10/03/2561

• นักเรียนที่ติดและเลือกสาขาวิชาของ กสพท. ในระบบ 

TCAS Clearing House แลวตองไปรับการสัมภาษณ และ

กระบวนการที่จําเปนตามวันเวลา และสถานที่ที่ กสพท. 

กําหนด



ตัวอยางการเลือกในรอบที่ 3 ที่มี กสพท. รวมดวย (2)

1. กสพท.

1.1 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1.2 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

1.3 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน

1.4 เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูสมัครเลือกในระบบ 

Clearing House

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

1. กสพท.

1.1 

1.2

1.3

1.4 เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง



รอบท่ี 4 Admission

• นักเรียนทั่วไป 

เปาหมาย

• ยื่นสมัครกับ ทปอ.

• นักเรียนเลือกได 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ
• สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงกําหนดเกณฑการรับ 

ตามขอตกลงตามองคประกอบของ Admission

วิธีการ



ดําเนินการแบบเดิม ตามองคประกอบ 9 กลุม + กลุมที่ 10 กสพท (เฉพาะแพทย** ใชเกณฑ กสพท, TCAS2561 จะยังไมมีการรับสมัคร)
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รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ

• นักเรียนท่ัวไป 

เปาหมาย
• ย่ืนสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา
• สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการรับ (ซ่ึง

อาจจะมีการใชคะแนนสอบขอเขียนรวมดวย)
• จัดสอบเพ่ิมเติมไดกรณีท่ีนักเรียนไมมีคะแนน

ของวิชาท่ีตองการใชในการคัดเลือก

วิธีการ
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค

รอบท ี1 การรบัดว้ย Portfolio (รบัผ่านสถาบนั)

ครงัท ี1/1 
รบัสมคัรและคดัเลอืก 1 ต.ค.60 –
30 พ.ย.60 
Clearing House 15-19 ธ.ค.60 
ประกาศผล 22 ธ.ค.60

ครงัท ี1/2 
รบัสมคัรและคดัเลอืก 22 ธ.ค.60 - 
28 ก.พ.61
Clearing House 19–22 ม.ีค.61
ประกาศผล 26 ม.ีค.61

รอบท ี2 การรบัแบบโควตาทมีกีารสอบขอ้เขยีน 
หรอืขอ้สอบปฏบิตั ิ
(รบัผ่านสถาบนั)

ประกาศเกณฑก์ารสอบ การรบัสมคัร และดําเนินการ
เดอืน ธ.ค. 60 – เม.ย 61
ผูส้มคัรยนืยนัสทิธ ิClearing House วนัท ี3-6 พ.ค. 61
ประกาศผล วนัท ี8 พ.ค. 61

รอบท ี3 
รบัตรง
รว่มกนั
(รบัผ่าน 
TCAS)

ประกาศเกณฑก์าร

สอบ การรบัสมคัร 

และดาํเนินการ 

9-22 พ.ค 61 

ผูส้มคัรยนืยนัสทิธ ิ

Clearing House               

26-28 พ.ค.61 

ประกาศผล 8 ม.ิย.

รอบท ี4
Admission

(รบัผ่าน 
TCAS)

รบัสมคัร 6-10 ม.ิย.

ประมวลผล 26 ม.ิย.

ส่งรายชอืเพอื

สมัภาษณ ์8 ก.ค.

ประกาศผล 13 ก.ค.

รอบท ี5
รบัตรง
อสิระ 

(รบัผ่าน
สถาบนั)

ดําเนินกา
รใหแ้ลว้
เสรจ็
ภายใน 
ก.ค.
สถาบนัจดั
สอบเองได้

ตารางสอบ
24-27 ก.พ. 61 GAT/PAT ประกาศผล 5 เม.ย. 61
3-4 ม.ีค. 61 ONET ประกาศผล 3 เม.ย. 61
17-18 ม.ีค. 61 วชิาสามญั ประกาศผล 12 เม.ย. 61
วนัอนืๆ ระหวา่ง 1 ม.ีค. – 12 เม.ย. 61 วชิาเฉพาะ (กสพท และอนืๆ เชน่ ศลิปะ นาฏศลิป์ 
การแสดง)

ปฏทินิสอบคดัเลอืก ปีการศกึษา 2561
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ประเด็นเพิ่มเติม อ่ืนๆ

1. ขอตกลงเดิมของ Admission

 การใชสัดสวน GPAX ONET ยังคงมีจนครบ 3 ป ถึงป 2563

 คะแนน GAT/PAT มีอายุ 2 ป

2. หลักสูตรนานาชาติ/หลักสตูรภาษาอังกฤษ

 จัดสอบแยกตางหากได ตามชวงเวลาท่ีอนุญาต

 จะตองเขารวม Clearing House

3. จํานวนนักศึกษาท่ีตองการรับแตละรอบ ขึ้นกับมหาวิทยาลัย

4. เมื่อสิ้นสุดการรับนักศึกษา ตองสงขอมูลท้ังหมดมาไวท่ีสวนกลาง

5. นักเรียนท่ีสมัครเรียนสาขาวิชาอ่ืนอีกโดยยังยึดสิทธ์ิท่ีเรียนไวแลว จะถูกนับเปนโมฆะ ไมวาจะไดรับเลือก

หรือไม

6. สาขาวิชาท่ีเปนตัวเลือก หมายถึง สาขาวิชาท่ีระบุรวมสถาบันดวย เชน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นับเปน 1 ตัวเลือก



ประเด็นเพิ่มเติม อ่ืนๆ

7. นักศึกษาท่ีเรียนอยูในสถาบันอุดมศึกษาปจจุบัน มีสิทธ์ิในการเขาสมัครเหมือนนักเรียนท่ีจบ ม.6 ในปนั้น 

ยกเวนตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยท่ีเรียนอยูหรือของมหาวิทยาลัยท่ีตองการสมัคร

8. มหาวิทยาลัย/สถาบัน จะเร่ิมประกาศรายละเอียดการรับในแตละรอบตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 สามารถ

ติดตามรายละเอียดไดท่ี TCAS61.cupt.net

9. ระบบบริหารจัดการและใหบริการ TCAS จะพรอมใหบริการในอนาคตท่ี TCAS.cupt.net

10. ทปอ. จะทําการชี้แจงขอมูลเกี่ยว TCAS ใน 4 ภูมิภาคดังนี้

10.1 28 พ.ค. 2560 9:00-12:00 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

10.2 12 มิ.ย. 2560 9:00-12:00 ณ หอประชุมหาดใหญฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ 

       จ. สงขลา

10.3 23 มิ.ย. 2560 9:00-12:00 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน

10.4 13 ก.ค. 2560 9:00-12:00 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝายมัธยม



การเขารวม TCAS ของสถาบันอุดมศึกษารัฐอื่น ราชภัฏ ราชมงคล และเอกชน

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมดที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด) จะตองเขารวมกับ TCAS

2. สถาบันอุดมศึกษา ทปอ. ราชภัฏจะเขารวมถึงรอบที่ 3 แลวจะดําเนินการตอดังน้ี

• รับตรงรวมกันในกลุม ม. ราชภัฏ ในรอบที่ 4 และสงช่ือเขาระบบ Clearing House ตัดสิทธิ์กอน Admission 

ประกาศผล 

• รับตรงอิสระตามรอบที่ 5

• เปดภาคเรียนเดือนสิงหาคม

3. สถาบันอุดมศึกษา ทปอ. ราชมงคล จะเขารวมถึงรอบที่ 3 แลวจะดําเนินการตอดังน้ี

• รับตรงอิสระแบบรอบที่ 5 

• เปดภาคเรียนเดือนมิถุนายน

3.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไมไดถูกบังคับเขารวม แตตองสงขอมูลการรับนักเรียนเขาศึกษาไหกับ TCAS ทั้งน้ีสามารถ

สมัครเขารวม TCAS ไดและตองปฏิบัติตามเกณฑที่ระบบกลางกําหนด

4. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไมไดเขารวม TCAS โดยคําสั่ง ศธ. แตสามารถสมัครเขารวม 

TCAS ไดโดยสมัครใจ



ทําไม TCAS ไมใช Admission หรือ Entrance ?

• TCAS เหมือนกับระบบ Admission หรือไม

คําตอบ ไมเหมือน คือ TCAS มีการรับ 5 รอบ โดย Admission เดิมเปนการรับในรอบท่ี 4 ของ 

TCAS

• TCAS เหมือนกับ Entrance หรือไม

คําตอบ ไมเหมือน คือ 

• Entrance เปนการรับท่ีใชคะแนนการสอบขอเขียนในการตัดสินเทานั้น และการรับนักเรียน

ดําเนินการโดยผานสวนกลางและใชเกณฑรวมกันเทานั้น

• TCAS เปนระบบท่ีใหญกวา มีการรับท้ังหมด 5 รอบ ดวยเกณฑการตัดสินท่ีหลากหลาย ท้ัง

ใชและไมใชคะแนนการสอบขอเขียนขึ้นกับการกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา อีกท้ังการรับ

นักเรียนเขา มีท้ังสถาบันดําเนินการเองและผานสวนกลางขึ้นกับรอบของการรับสมัคร แต

ตองเขารวม Clearing House เพ่ือบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียนรวมกัน



คําถาม แลวคาสมัครสอบเทาไหร? 

คําตอบ: 

1. GAT/PAT วิชาละ 140 บาท

2. ONET -

3. กสพท 800 บาท  

4. วิชาเฉพาะของสาขาวิชา (ถาม)ี รอมหาวิทยาลัยกําหนด

5. วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท
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สรุปวา ตองบอกพอแม ควรเตรียมคาสมัครสอบ คาสมัครเขา ม เทาไหร?

คาดการณคาใชจายเกี่ยวกับการสอบ และการสมัคร 
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ประเด็นการเทียบวุฒิ ม. 6

1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีใหสิทธิ์สถาบันอุดมศึกษาสามารถทําการเทียบวุฒิ  

ม. 6 สําหรับนักเรียนท่ีไมไดจบภายใตการศึกษาของประเทศ

2. ผลการสอบ O Level, GCSE และ IGCSE จะไมสามารถเทียบเทาการจบม. 6 ต้ังแต

2560 

3. การสอบ Admission 2560 ทปอ. จะเปนระบบกลางในการรับเร่ือง เพ่ือประสานกับ

สถาบันอุดมศึกษา

4. สําหรับป 2561 เปนตนไป สถาบันอุดมศึกษาจะมีการพิจารณากําหนดขั้นตอนการ

ดําเนินการรวมกันตอไป



ระบบ TCAS

เปนการจัดระบบ และจัดระเบียบ การจัดการรบัเขาศึกษาของสถาบันอุดมศกึษาแบบโควตาหรือรับ

ตรง ซึ่งมีการจัดการโดยอสิระมาเปนการจัดการอยูภายใตระบบเดยีวกันรวมทั้ง Admission

การเตรียมตัวของนักเรียน เมื่อเทียบกับระบบเดมิ นักเรียนยังเตรยีมตัวเหมือนเดิม ไมมีการสอบแบบ

ใหม เพียงแตลดการสอบ GAT/PAT ไป 1 ครั้ง (และลดการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง)

มีการเคลียริง่ทุกรอบ ทุกสถาบันเขารวม จากเดิมมี 1 รอบ และบางสถาบันเขารวม
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