
การช้ีแจง
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(Thai university Central Admission System: TCAS)
ปีการศึกษา 2561
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ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มจธ

รักษาการแทนเลขาธิการ ทปอ



ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา



ผศ.ทศพร พิชัยยา
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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ความเป็นมาของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่
• รมว. ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่ส าคัญ

คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียน
เรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิใ์นการสมัครเข้า
มหาวิทยาลัย

• ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ 
โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.จ านวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

• ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมด าเนินการตามแนวทางนี้ด้วย

• ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ เรียกว่า
Thai university Central Admission System (TCAS)
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หลักการส าคัญของ TCAS

1)

นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อ
ความเสมอภาค

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าระบบ Clearing 
House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของผู้สมัคร 

1

2

3



ค าถาม แล้วจะมีการสอบอะไรบ้าง และจะสอบเมื่อไหร่? 

ค าตอบ: 
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 และวิชาที่สาขาวิชาก าหนดเพิ่ม) วันอื่นๆ ของ

สัปดาห์ ในช่วง 1 มี.ค. 61 – 12 เม.ย. 61 ที่ไม่ทับซ้อนกับวันสอบตามข้อ 
1-3 เช่น กสพท จะสอบวิชาเฉพาะ 1 วิชา ในช่วง 10-11 ม.ีค. 61
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วิชาสามัญ มี 9 วิชา วิชาละ 100 คะแนน สอบวิชาละ 1 ชม 30 นาที จัดสอบ 2 วัน
วิชาร่วมสายวิทย-์ศิลป์ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

สายวิทย์ 3+4 วิชา = 700 คะแนน สายศิลป์ 3+2 วิชา = 500 คะแนน

17 มีนาคม 2561

18 มีนาคม 2561
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ค าถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกี่รอบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทัง้ประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน: ส าหรับนักเรียนทั่วไป 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัคร
โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ: โดยมีเงื่อนไขต่าง 
ๆ ระบุไว้ ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือโควตาของโรงเรียนในเครือข่าย และ
โครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะประกาศเกณฑ์การสอบให้
นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ



ค าถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกี่รอบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทัง้ประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน:  ส าหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยกลางใน
การรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยไม่เรียงล าดับ แต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission: ส าหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยกลางใน
การรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีล าดับ โดยใช้เกณฑ์ค่า
น้ าหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี



ค าถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกีร่อบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทัง้ประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ: สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนต่อ

การสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเมื่อรับเสร็จจะท าการ Clearing กล่าวคือ นักเรียน 1 คน มี 
1 สิทธิ์ในการยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่สอบได้ เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดชื่อออก
จากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต่อไป หากต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน แต่
หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ



การยืนยันสิทธิ์ในระบบ 
TCAS

Clearing House
เพื่อบริหารสิทธ์ินักเรียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบท่ี 3

รอบที่ 4
(Auto Clearing)

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์
ตอบรับได้เพียงครั้งเดียว

 ผู้สมัครยืนยันสิทธิต์อบรับ จะได้เข้า
ศึกษาในสถาบันที่ยืนยันสิทธ์ิ

 ผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธิ์ (สละสิทธิ)์ 
สามารถสมัครในรอบต่อไปได้

TCAS
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รอบที่ 1 Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน

• นักเรียนทั่วไป

• นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

• นักเรียนโควตาที่ไม่ต้องสอบข้อเขียน

• นักเรียนเครือข่าย 

เป้าหมาย

• ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา

• สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกโดยไม่มีการสอบข้อเขียน

• สามารถ Pre-Screening แล้ว
สัมภาษณ์ได้ 

วิธีการ
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รอบที่ 2 โควต้ามีการสอบข้อเขียน

• นักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือภาค

• นักเรียนในโรงเรียนในเครือข่าย

• นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ

• นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศ

เป้าหมาย

• ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา

• สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์
การคัดเลือก (ซึ่งอาจจะมีการใช้
คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)

วิธีการ
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ประเด็นที่เป็นข้อตกลงกันรอบที่ 2

1.ต้องมีเงื่อนไขโควตา เช่น นักเรียนในเขตพื้นที่ โรงเรียนในเครอืข่าย นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ                   
โควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. โควตาพื้นที่เป็นไปตามภูมิล าเนาที่ตั้งของมหาวิทยาลยั ที่เคยด าเนินการมาก่อน
3.สถาบันอุดมศึกษาที่เคยมีโควตาทั่วประเทศ จะก าหนดให้ด าเนินการโดยครอบคลมุพื้นที่เป็นไปตาม

ภูมิล าเนาที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
4.สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์การรบั (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
5.ต้องใช้ข้อสอบร่วมสามัญ 9 วิชา และ/หรือ GAT/PAT อาจมีวิชาเฉพาะได้



1, 2 Port Folio, Quota & etc

ผู้สมัคร สมัครโดยตรงกับสถาบัน

ผู้สมัครสละสิทธิ์



รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

• นักเรียนในโครงการ กสพท. 

• นักเรียนโครงการอื่นๆ

• นักเรียนทั่วไป 

เป้าหมาย

• สถาบันอุดมศึกษาประกาศรับแยก แต่ยื่นสมัครกับ ทปอ.

• นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีล าดับ
• สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์การรับ (ซึ่งอาจจะมีการใช้

คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)

• จัดการสอบในเวลาเดียวกัน

วิธีการ



ผู้สมัครสละสิทธิ์
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รอบที่ 4 Admission

• นักเรียนท่ัวไป 

เป้าหมาย

• ยื่นสมัครกับ ทปอ.

• นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบมีล าดับ
• สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก าหนดเกณฑ์การ

รับ ตามข้อตกลงตามหมวดของ Admission

วิธีการ



ด าเนินการแบบเดิม ตามองค์ประกอบ 9 กลุ่ม + กลุ่มที่ 10 กสพท (ใช้เกณฑ์ กสพท)
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รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

• นักเรียนทั่วไป 

เป้าหมาย
• ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศกึษา
• สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์การรับ 

(ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียน
ร่วมด้วย)

• จัดสอบเพิ่มเติมได้กรณีที่นักเรียนไม่มี
คะแนนของวิชาที่ต้องการใช้ในการ
คัดเลือก

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

รอบที ่1 การรบัดว้ย Portfolio (รับผา่นสถาบนั)

ครั้งที ่1/1

รับสมคัรและคดัเลอืก 1 ต.ค.60 –

30 พ.ย.60

Clearing House 15-19 ธ.ค.60

ประกาศผล 22 ธ.ค.60

ครั้งที ่1/2

รับสมคัรและคดัเลอืก 22 ธ.ค.60 -

28 ก.พ.61

Clearing House 19–22 มี.ค.61

ประกาศผล 26 มี.ค.61

รอบที ่2 การรับแบบโควตาทีม่ีการสอบขอ้เขยีน หรือข้อสอบปฏบิตั ิ

(รับผ่านสถาบนั)

ประกาศเกณฑก์ารสอบ การรบัสมคัร และด าเนนิการเดอืน ธ.ค. 60 – เม.ย 61

ผู้สมัครยนืยนัสทิธิ ์Clearing House วันที่ 3-6 พ.ค. 61

ประกาศผล วันที่ 8 พ.ค. 61

รอบที่ 3 รับตรง

ร่วมกนั

(รับผา่น TCAS)

ประกาศเกณฑก์ารสอบ การ

รับสมคัร และด าเนนิการ 

9-22 พ.ค 61

ผู้สมัครยนืยนัสทิธิ ์

Clearing House               

26-28 พ.ค.61

ประกาศผล 8 มิ.ย.

รอบที่ 4 Admission

(รับผา่น TCAS)

รับสมคัร 6-10 ม.ิย.

ประมวลผล 26 ม.ิย.

ส่งรายชือ่เพือ่สมัภาษณ ์8 ก.ค.

ประกาศผล 13 ก.ค.

รอบที ่5 รับตรง

อิสระ (รับผา่น

สถาบนั)

ด าเนนิการใหแ้ลว้

เสร็จภายใน ก.ค.

สถาบนัจัดสอบเอง

ได้

ตารางสอบ

24-27 ก.พ. 61 GAT/PAT ประกาศผล 5 เม.ย. 61

3-4 มี.ค. 61 ONET ประกาศผล 3 เม.ย. 61

17-18 มี.ค. 61 วิชาสามญั ประกาศผล 12 เม.ย. 61

วันอืน่ๆ ระหวา่ง 1 ม.ีค. – 12 เม.ย. 61 วิชาเฉพาะ (กสพท และอืน่ๆ เช่น ศิลปะ นาฏศลิป ์การแสดง)

ปฏิทินสอบคดัเลอืก ปีการศกึษา 2561



ประเด็นเพิ่มเติม อื่นๆ

1. ข้อตกลงเดิมของ Admission
 การใช้สัดส่วน GPAX ONET ยังคงมีจนครบ 3 ปี ถึงปี 2562 
2. หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 จัดสอบแยกต่างหากได้ ตามช่วงเวลาที่อนุญาต
 จะต้องเข้าร่วม Clearing House

3. จ านวนนักศึกษาที่ต้องการรับแต่ละรอบ ขึ้นกับมหาวิทยาลัย
4. เมื่อสิ้นสุดการรับนักศึกษา ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดมาไว้ทีส่่วนกลาง
5. นักเรียนที่สมัครเรียนสาขาวิชาอื่นอีกโดยยังยึดสิทธิ์ที่เรียนไว้แล้ว จะถูกนับเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะได้รับเลือก
หรือไม่
6. สาขาวิชาที่เป็นตัวเลือก หมายถึง สาขาวิชาที่ระบุรวมสถาบันด้วย เช่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับเป็น 1 ตัวเลือก



ประเด็นเพิ่มเติม อื่นๆ
7. นักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน มีสิทธิ์ในการเข้าสมัครเหมือนนักเรียนที่จบ ม.6 ในปีนั้น 
ยกเว้นตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่หรือของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร
8. มหาวิทยาลัย/สถาบัน จะเริ่มประกาศรายละเอียดการรับในแต่ละรอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถ
ติดตามรายละเอียดได้ที่ TCAS61.cupt.net
9. ระบบบริหารจัดการและให้บริการ TCAS จะพร้อมให้บริการในอนาคตที่ TCAS.cupt.net
10. ทปอ. จะท าการชี้แจงข้อมูลเกี่ยว TCAS ใน 4 ภูมิภาคดังนี้

10.1 28 พ.ค. 2560 9:00-12:00 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.2 12 มิ.ย. 2560 9:00-12:00 ณ หอประชุมหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 

จ. สงขลา
10.3 23 มิ.ย. 2560 9:00-12:00 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.4 13 ก.ค. 2560 9:00-12:00 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายมัธยม

http://www.tcas61.cupt.net/
http://www.tcas.cupt.net/


การเข้าร่วม TCAS ของสถาบันอุดมศึกษารัฐอื่น ราชภัฏ ราชมงคล และเอกชน

1. สภาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมดที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้าร่วมกับ TCAS 
2. สภาบันอุดมศึกษา ทปอ. ราชภัฏจะเข้าร่วมถึงรอบที่ 3 แล้วจะด าเนินการต่อดังนี้

• รับตรงร่วมกันในกลุ่ม ม. ราชภัฏ ในรอบที่ 4 และส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ตัดสิทธิ์ก่อน Adm
ission ประกาศผล 

• รับตรงอิสระตามรอบที่ 5
3. สภาบันอุดมศึกษา ทปอ. ราชมงคลจะเข้าร่วมถึงรอบที่ 3 แล้วจะด าเนินการต่อดังนี้

• รับตรงอิสระแบบรอบที่ 5 
• เปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน

3.สภาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่ได้ถูกบังคับเข้าร่วม แต่ต้องส่งข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาไห้กับ TCAS ทั้งนี้
สามารถสมัครเข้าร่วม TCAS ได้และต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ระบบกลางก าหนด

4. สภาบันอุดมศึกษาของรัฐนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เข้าร่วม TCAS โดยค าสั่ง ศธ. แต่สามารถสมัคร
เข้าร่วม TCAS ได้โดยสมัครใจ



ท าไม TCAS ไม่ใช่ Admission หรือ Entrance ?
• TCAS เหมือนกับระบบ Admission หรือไม่

ค าตอบ ไม่เหมือน คือ TCAS มีการรับ 5 รอบ โดย Admission เดิมเป็นการรับในรอบที่ 4 ของ 
TCAS

• TCAS เหมือนกับ Entrance หรือไม่
ค าตอบ ไม่เหมือน คือ 
• Entrance เป็นการรับที่ใช้คะแนนการสอบข้อเขียนในการตัดสินเท่านั้น และการรับนักเรียน

ด าเนินการโดยผ่านส่วนกลางและใชเ้กณฑ์รว่มกันเท่านั้น
• TCAS เป็นระบบที่ใหญ่กว่า มีการรับทั้งหมด 5 รอบ ด้วยเกณฑ์การตัดสินที่หลากหลาย ทั้ง

ใช้และไม่ใช้คะแนนการสอบข้อเขียนขึน้กับการก าหนดของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการรับ
นักเรียนเข้า มีทั้งสถาบันด าเนินการเองและผ่านส่วนกลางขึ้นกับรอบของการรบัสมัคร แต่
ต้องเข้าร่วม Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียนร่วมกัน



ค าถาม แล้วค่าสมัครสอบเท่าไหร่? 

ค าตอบ: 
1. GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
2. ONET -
3. กสพท 800 บาท
4. วิชาเฉพาะของสาขาวิชา (ถ้ามี) รอมหาวิทยาลัยก าหนด
5. วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท
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สรุปว่า ต้องบอกพ่อแม่ ควรเตรียมค่าสมัครสอบ ค่าสมัครเข้า ม เท่าไหร่?
คาดการณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบ และการสมัคร 
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ประเด็นการเทียบวุฒิ ม. 6

1.ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีใหส้ิทธิ์สถาบันอุดมศึกษาสามารถท าการเทยีบวุฒิ  
ม. 6 ส าหรับนักเรยีนที่ไม่ได้จบภายใต้การศึกษาของประเทศ

2.การสอบ Admission 2560 ทปอ. จะเป็นระบบกลางในการรบัเรื่อง เพื่อประสานกับ
สถาบันอุดมศึกษา

3.ส าหรับปี 2561 เป็นต้นไป สถาบันอุดมศึกษาจะมีการพิจารณาก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการร่วมกันต่อไป
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