เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระบบการรับเข้าศึกษาแบบเดิม กับระบบใหม่ Thai university Central Admission System (TCAS)
เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประเด็น
1. หลักการ

2. ความร่วมมือกันของ
สถาบันอุดมศึกษา

3. กระบวนการสมัคร

4. ค่าใช้จ่าย

5. โอกาสในการเลือก
สาขาตามความ
ต้องการของตนเอง

ระบบเดิม
1) มีกำรสอบช่วงกลำงภำคถึงปลำยภำคเรียนที่ 2 ของ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2) นักเรียนสมัครสอบได้หลำยสำขำวิชำ หลำยสถำบัน
ทำให้เกิดกำรจองสิทธิ์ซ้ำซ้อน และบำงรำยอำจมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจองสิทธิ์จำนวนมำก
3) สถำบันอุดมศึกษำของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ไม่เข้ำร่วมในระบบ Clearing House ครบทุก
สถำบัน (เนื่องจำกให้เข้ำร่วมควำมควำมสมัครใจ)
ทำให้เกิดกำรใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน
ทปอ. ทปอ.มรภ. ทปอ.มทร. ทปอ.อุดมศึกษำเอกชนและ
สถำบันอุดมศึกษำอื่น มีกำรดำเนินกำรตำมอัธยำศัย

ระบบ TCAS
1) มีกำรสอบหลังจำกสิ้นสุดภำคเรียนที่ 2 ของชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6
2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในกำรตอบรับใน
สำขำวิชำที่เลือก เพื่อควำมเสมอภำค และไม่ต้อง
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจองสิทธิ์จำนวนมำก
3) สถำบันอุดมศึกษำของรัฐสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรทุกแห่งจะเข้ำระบบ
Clearing house เพื่อบริหำร 1 สิทธิ์

1) มีควำมร่วมมือกันทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำร
กำรบริหำรสิทธิ์ และกำรจัดส่งข้อมูลจำนวน
นักเรียนที่รับเข้ำสำหรับสถำบันอุดมศึกษำของ
รัฐสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรทุกแห่ง
2) สถำบันอุดมศึกษำเอกชนเข้ำร่วมกรณีกำรจัดส่ง
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่รับเข้ำ
3) สถำบันอุดมศึกษำเอกชนและสถำบันอุดมศึกษำ
ของรัฐอื่นๆ นอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สำมำรถเข้ำร่วมกับ TCAS ได้โดยกำรสมัครใจ
1) รูปแบบ วิธีกำร และจำนวนรอบ ของกำรรับตรง
1) มีกำรบริหำรจัดกำรกลำงร่วมกันทั้งหมด
ขึ้นกับสถำบันอุดมศึกษำ
2) เปิดโอกำสให้นักเรียนเลือกสมัครในแต่ละรอบ
2) กำรสมัครส่วนกลำงร่วมกันมี 1 ครั้ง คือ Admission
ด้วยควำมรู้และศักยภำพของตนเอง ตำมที่
กำหนด
3) กำรสมัครส่วนกลำงร่วมกันมี 2 ครั้ง คือ รับตรง
ร่วมกัน และ Admission
1) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสอบ และสมัครคัดเลือก
1) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสอบ และสมัครคัดเลือก
ทั้งหมดประมำณ 900 – 2,000 บำท และเพิ่มเติม
ทั้งหมดประมำณ 900 – 2,000 บำท ครั้งเดียว
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรวิ่งรอกสมัครสอบตำมจำนวน
ขึ้นอยู่กับจำนวนสำขำวิชำที่เลือก และเพิ่มเติม
แห่งที่สมัคร ซึ่งอำจมีข้อสอบซ้ำซ้อนกับกำรสอบ
สำหรับจำนวนวิชำเฉพำะ (ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชำ
กลำง
สอบกลำง) ของสถำบันอุดมศึกษำที่ต้องกำร
2) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจองสิทธิ์หรือลงทะเบียนหลำยครั้ง
สมัคร
ตำมจำนวนสำขำวิชำที่ต้องกำรจองไว้
2) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจองสิทธิ์หรือลงทะเบียนเพียง
ครั้งเดียว ถ้ำสอบได้และตัดสินใจเลือกใน
สำขำวิชำที่ต้องกำร
สำมำรถทำได้เต็มที่ตำมควำมต้องกำรและคุณสมบัติของ สำมำรถทำได้เต็มที่ตำมควำมต้องกำรและคุณสมบัติ
นักเรียน โดยจำนวนรอบที่ประกำศรับเป็นไปตำมควำม ของนักเรียน โดยจำนวนรอบที่ประกำศรับมีจำนวน 5
ต้องกำรของสถำบันอุดมศึกษำ
รอบตำมที่ TCAS กำหนด
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ประเด็น
ระบบเดิม
6. รายละเอียดของการสมัครและการบริหารจัดการ
6.1 กำรรับตรงโดยใช้แฟ้ม นักเรียนสมัครกับสถำบันต่ำงๆ โดยสถำบันอำจ
สะสมผลงำน แบบไม่มีกำร ดำเนินกำรคนละช่วงเวลำกัน
สอบข้อเขียน
6.2 กำรรับแบบโควตำ มี
นักเรียนสมัคร และสอบกับสถำบันโดยเป็นกำรสอบใน
กำรสอบข้อเขียน
พื้นที่ ตำมควำมประสงค์ของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
โรงเรียนในพื้นที่
6.3 กำรรับตรงร่วมกันแบบ
มีกำรสอบข้อเขียน

นักเรียนสมัคร และสอบกับสถำบันต่ำงๆ บำงสำขำวิชำ/
บำงสถำบัน รับจำกทั่วประเทศ

6.4 Admissions

ตำมเกณฑ์และองค์ประกอบ 9 กลุ่ม

6.5 รับตรงอิสระ
6.6 Clearing House

มีบำงสถำบัน
มีบำงสถำบันเข้ำร่วม บำงสถำบันไม่ได้เข้ำร่วม ขึ้นกับ
ควำมสมัครใจ

6.7 จำนวนครั้งของกำร
สอบของส่วนกลำง

GAT/PAT 2 ครั้ง
วิชำสำมัญ 1 ครั้ง
ONET 1 ครั้ง

6.8 ช่วงเวลำของกำรสอบ

GAT/PAT ครั้งที่ 1 เดือน ตุลำคม – พฤศจิกำยน
วิชำสำมัญ มกรำคม
ONET ต้น มีนำคม
GAT/PAT ครั้งที่ 2 กลำง มีนำคม

ระบบ TCAS
นักเรียนสมัครกับสถำบันต่ำงๆ โดยกำหนดใน
ช่วงเวลำเดียวกัน (การบริหาร 1 สิทธิ์)
1) นักเรียนสมัครสอบข้อสอบกลำงกับ สทศ
แล้วแต่ละสถำบันนำคะแนนจำกส่วนกลำงไปใช้
2) กำรสอบวิชำเฉพำะซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับวิชำสอบ
กลำง ดำเนินกำรโดยสถำบันอุดมศึกษำ
(ไม่จัดสอบซ้้าซ้อน)
นักเรียนสมัครสอบกับ สทศ โดยมีกำรรับสมัคร
คัดเลือกที่ ทปอ ดำเนินกำร แล้วส่งรำยชื่อให้แต่ละ
สถำบันคัดเลือก โดยนำคะแนนจำกส่วนกลำงไปใช้
(ไม่จัดสอบซ้้าซ้อน)
ตำมเกณฑ์และองค์ประกอบ 9 กลุ่ม (ดำเนินกำร
เหมือนเดิม) และอำจมีกลุ่มที่ 10 สำหรับแพทย์ซึ่งจะ
ใช้เกณฑ์ของ กสพท.
มีบำงสถำบัน
ทุกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำร่วม รวมกับ
สถำบันอุดมศึกษำอื่นโดยควำมสมัครใจ
(การบริหาร 1 สิทธิ์)
GAT/PAT 1 ครั้ง
วิชำสำมัญ 1 ครั้ง
ONET 1 ครั้ง
(นักเรียนอยู่ในชัน้ เรียน)
GAT/PAT ปลำยเดือน กุมภำพันธ์
ONET ต้น มีนำคม
วิชำสำมัญ กลำง มีนำคม
(นักเรียนอยู่ในชัน้ เรียน)
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