
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

2



ความเป็นมาของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่

• รมว. ศธ. ได้มอบหมายให ้ทปอ. พิจารณาปรับรปูแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่สําคัญ

คือ ให้นักเรียนอยู่ในหอ้งเรยีนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกไดห้ลังจาก

นักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใชข้้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้า

มหาวิทยาลัย

• ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบ

ใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.จํานวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะ

เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

• ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้ารว่มดําเนินการตามแนวทางนี้ด้วย

• ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ เรียกว่า

Thai university Central Admission System (TCAS)



หลักการสําคญัของ TCAS 

1)

นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อ

ความเสมอภาค

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าระบบ Clearing 

House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของผู้สมัคร 
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คําถาม แล้วจะมีการสอบอะไรบ้าง และจะสอบเมื่อไหร่? 

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

สัปดาห์ ในช่วง 1 มี.ค. 61 – 12 เม.ย. 61 ที่ไม่ทับซ้อนกับวันสอบตามข้อ 

1-3 เช่น กสพท จะสอบวิชาเฉพาะ 1 วิชา ในช่วง 10-11 มี.ค. 61
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คําถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกี่รอบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทั้งประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน: สําหรับนักเรียนทั่วไป 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมคัร

โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มกีารสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ: โดยมีเงื่อนไขตา่ง 

ๆ ระบุไว้ สําหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือโควตาของโรงเรียนในเครือข่าย และ

โครงการความสามารถพิเศษตา่ง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะประกาศเกณฑ์การสอบให้

นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ



คําถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกี่รอบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทั้งประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกนั:  สําหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

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

การรับสมัคร นักเรียนสามารถเลอืกได้ 4 สาขาวิชาโดยไม่เรียงลาํดบั แต่ละ

สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission: สําหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางใน

การรับสมัคร นักเรียนสามารถเลอืกสมัครได้ 4 สาขาวิชาแบบเดิม ตามองค์ประกอบ 9 

กลุ่ม + กลุ่มที่ 10 กสพท (ใช้เกณฑ์ กสพท)



คําถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกี่รอบ  แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทั้งประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ: สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงดว้ยวธิีการของสถาบันเอง เพื่อ

เปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนตอ่

การสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเมื่อรับเสร็จจะทําการ Clearing กล่าวคือ นักเรียน 1 คน มี 

1 สิทธิ์ในการยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่สอบได้ เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดชื่อออก

จากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต่อไป หากต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน แต่

หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสทิธิ์แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ
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ประเด็นเพิ่มเติม อื่นๆ

1. ข้อตกลงเดิมของ Admission

 การใช้สัดส่วน GPAX ONET ยังคงมีจนครบ 3 ปี ถึงปี 2562 

2. หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 จัดสอบแยกต่างหากได้ ตามช่วงเวลาที่อนุญาต

 จะต้องเข้าร่วม Clearing House

3. จํานวนนักศึกษาที่ต้องการรับแต่ละรอบ ขึ้นกับมหาวิทยาลัย

4. เมื่อสิ้นสุดการรับนักศึกษา ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่ส่วนกลาง

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 

ยกเว้นตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่หรือของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร

8. มหาวิทยาลัย/สถาบัน จะเริ่มประกาศรายละเอียดการรับในแต่ละรอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ TCAS61.cupt.net

9. ระบบบริหารจัดการและให้บริการ TCAS จะพร้อมให้บริการในอนาคตที่ TCAS.cupt.net



การเข้าร่วม TCAS ของสถาบันอุดมศึกษารัฐอื่น ราชภัฏ ราชมงคล และเอกชน

1. สภาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมดที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้าร่วมกับ TCAS 

2. สภาบันอุดมศึกษา ทปอ. ราชภัฏจะเข้าร่วมถึงรอบที่ 3 แล้วจะดําเนินการต่อดังนี้

• รับตรงร่วมกันในกลุ่ม ม. ราชภัฏ ในรอบที่ 4 และส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ตัดสิทธิ์ก่อน Admis

sion ประกาศผล 

• รับตรงอิสระตามรอบที่ 5

3. สภาบันอุดมศึกษา ทปอ. ราชมงคลจะเข้าร่วมถึงรอบที่ 3 แล้วจะดําเนินการต่อดังนี้

• รับตรงอิสระแบบรอบที่ 5 

• เปดิภาคเรียนเดือนมิถุนายน

3.สภาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่ได้ถูกบังคับเข้าร่วม แต่ต้องส่งข้อมลูการรับนักเรียนเข้าศึกษาไห้กับ TCAS ทั้งนี้

สามารถสมัครเข้าร่วม TCAS ได้และต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ระบบกลางกําหนด

4. สภาบันอุดมศึกษาของรัฐนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เข้าร่วม TCAS โดยคําสั่ง ศธ. แต่สามารถสมัครเข้า

ร่วม TCAS ได้โดยสมคัรใจ



ทําไม TCAS ไม่ใช่ Admission หรือ Entrance ?

• TCAS เหมือนกับระบบ Admission หรือไม่

คําตอบ ไม่เหมือน คือ TCAS มีการรับ 5 รอบ โดย Admission เดิมเป็นการรับในรอบที่ 4 ของ 

TCAS

• TCAS เหมือนกับ Entrance หรือไม่

คําตอบ ไม่เหมือน คือ 

• Entrance เป็นการรับที่ใช้คะแนนการสอบข้อเขียนในการตัดสินเท่านั้น และการรับนักเรยีน

ดําเนินการโดยผ่านส่วนกลางและใช้เกณฑ์รว่มกันเท่านั้น

• TCAS เป็นระบบที่ใหญ่กว่า มีการรับทั้งหมด 5 รอบ ด้วยเกณฑ์การตัดสนิทีห่ลากหลาย ทั้ง

ใช้และไม่ใช้คะแนนการสอบข้อเขียนขึ้นกับการกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการรับ

นักเรียนเข้า มีทั้งสถาบันดําเนินการเองและผ่านสว่นกลางขึ้นกับรอบของการรับสมัคร แต่

ต้องเข้าร่วม Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรยีนร่วมกัน



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

รอบที ่1 การรบัดวย Portfolio (รับผานสถาบนั)รอบที ่1 การรบัดวย Portfolio (รับผานสถาบนั)

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 การรบัแบบโควตาทีม่กีารสอบขอเขยีน หรือขอสอบ
ปฏบิตั ิ(รับผานสถาบนั)

ประกาศเกณฑการสอบ การรบัสมคัร และดาํเนนิการเดอืน 
ธ.ค. 60 – เม.ย 61
ผูสมคัรยืนยันสทิธิ์ Clearing House วันที่ 3-6 พ.ค. 61
ประกาศผล วันที ่8 พ.ค. 61

่รอบที ่3 รับ
ตรงรวมกนั

(รับผาน TCAS)

ประกาศเกณฑการ
สอบ การรบัสมัคร 
และดาํเนนิการ 
9-22 พ.ค 61 
ผูสมัครยนืยนัสทิธิ ์
Clearing House               
26-28 พ.ค.61 
ประกาศผล 8 มิ.ย.

รอบที ่4
Admission

(รับผาน TCAS)

รับสมัคร 6-10 มิ.ย.
ประมวลผล 26 มิ.ย.
สงรายชือ่เพื่อ
สัมภาษณ 8 ก.ค.
ประกาศผล 13 ก.ค.

่รอบที ่5
รับตรง
อิสระ (รับ
ผาน

สถาบนั)

ดําเนินการให
แลวเสรจ็
ภายใน ก.ค.
สถาบันจดั
สอบเองได

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 วิชาสามัญ ประกาศผล 12 เม.ย. 61
วันอื่นๆ ระหวาง 1 มี.ค. – 12 เม.ย. 61 วิชาเฉพาะ (กสพท และอืน่ๆ เชน ศิลปะ นาฏศลิป การแสดง)

ปฏิทินสอบคดัเลือก ปการศกึษา 2561



คําถาม แล้วค่าสมัครสอบเท่าไหร่? 

คําตอบ: 

1. GAT/PAT วิชาละ 140 บาท

2. ONET -

3. กสพท 800 บาท  

4. วิชาเฉพาะของสาขาวิชา (ถ้ามี) รอมหาวิทยาลัยกําหนด

5. วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท
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สรุปว่า ต้องบอกพ่อแม่ ควรเตรียมค่าสมัครสอบ ค่าสมัครเข้า ม เท่าไหร่?

คาดการณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบ และการสมัคร 
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คําถาม Quota มช ยังจะมีอยู่หรอืไม ่

คําตอบ: 

1. การให้ Quota ยังมีอยู่ แต่จะไม่ได้จัดสอบ Quota

2. คะแนนสอบที่จะนาํมาคัดเลือก จะใช้ วิชาสามัญ (สายวิทย์ 7 วิชา 

สายศิลป์ 5 วิชา) และ บางคณะ/สาขาวิชากําหนดวิชาเพิ่ม เช่น 

GAT PAT1 PAT3 –PAT7 วิชาเฉพาะ (วิจิตรศิลป์ ศึกษาฯ ศิลปะ) 

3. นั่นคือ นักเรียนจะต้อง สมัครสอบ กับ สทศ และ สมัครขอรับการ

คัดเลือก กับ มช เป็นการสมัครแยกจากกัน



คําถาม แล้ว มช รับกี่รอบ แต่ละรอบมีสัดส่วนเท่าไหร่?

รับทั้ง 5 รอบ โดยมีสัดส่วนจํานวนรับนกัศึกษา

รอบที่ 2 โควตา 50%

รอบที่ 1, 3, 5 30-40%

รอบที่ 4 10-20%



แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561  ของคณะและสาขาวิชาต่างๆ

จํานวนตาม

แผน

รอบที่ 1 รอบที่ 2

Quota

รอบที่ 3

รับตรง

รอบที่ 4

Admission

รอบที่ 5

รับตรงอิสระ

รวม

ประกาศรับ

7,095 757 4,795 1,873 1,106 560 9,091



รับสมัคร ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ Clearing ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 1ครั้งที่ 1/1 2 – 12 ตค 2560 22 พย 2560 2-3 ธค 2560 15-19 ธค 2560 22 ธค 2560

รอบที่ 2Quota  22 - 30 พย 2560 23 เมย 2561 25-26 เมย 2561 3-6 พค 2561 8 พค 2561

รอบที่ 3รับตรงทั่วประเทศ 9-13 พค 61 *** 4-5 มิย 2561 *** 8 มิย 2561

รอบที่ 4Admission 6-10 มิย 2561 26 มิย 2561 4-6 กค 2561 13 กค 2561

รอบที่ 5รับตรงอิสระ 27 มิย - 3 กค 2561 10 กค 2561 14 - 15 กค 2561 20 กค 2561

กําหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561  ของคณะและสาขาวิชาต่างๆ

*** วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Log in เข้าระบบเพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ 

โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันในขั้นตอนเดียวกัน



จังหวัด วันที่ เวลา

เชียงใหม่ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 11 สค 2560 9.00-12.00 น

เชียงราย รร ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 15 สค 2560 9.00-12.00 น

น่าน รร สตรีศรีน่าน 16 สค 2560 9.00-12.00 น

ลําปาง รร ลําปางกัลยาณี 17 สค 2560 9.00-12.00 น

พิษณุโลก รร เฉลิมขวัญสตรี 22 สค 2560 9.00-12.00 น

นครสวรรค์ รร สตรีนครสวรรค์ 23 สค 2560 9.00-12.00 น

ตาก รร ผดุงปัญญา 24 สค 2560 9.00-12.00 น

กําหนดการ Roadshow การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561



รอบที่ 2 โควตา (Tentative timetable)

• รับสมัครช่วงเดียวกับการสมัครสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ (ปลาย พย. – ต้น ธค.) เลือกคณะก่อนรู้

คะแนน

• สทศ ประกาศคะแนน 12 เมย 61 

• ให้เปลี่ยนแปลงการเลือกคณะได้ หลังจากรู้คะแนน 12-14 เมย 61

• ประมวลผล จัดลําดับที่ ---------> ประกาศผล 16-23 เมย 61

• สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย 25-26 เมย 61

• ยืนยันหรือสละสิทธิ์ Clearing House 3-6 พค 61

• ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พค 61

• การนับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ นับที่ระบบกลาง หาก นร. ยื่นสละสิทธิ์ได้ทันก่อนเริ่มระบบใหม่ ก็สามารถสมัครต่อ

ได้ แต่หากไม่ทันรอบที่ติดกัน ก็ให้สมัครได้ในรอบถัดไป



หลักเกณฑ์การคดัเลือก Quota
1 การกําหนด Quota 

ส่วนที่1 รอบนอก 12% ทั้งจังหวัด 38% ส่วนที่ 2 ทั้งภาคเหนือ 50%

2 แบ่งเป็น 2 สาย

สายวิทย์ สอบ 7 วิชา สายศิลป์ สอบ 5 วิชา

คะแนนที่ใช้คาํนวนจัด Quota คือคะแนนรวมของวิชาทั้ง 7 หรือ 5 วิชาของแต่ละสาย

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Quota ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยของสาย

3 การคิดคะแนนเพือ่จัดลาํดับที่ในแต่ละสาขาวิชา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกําหนดไว้ในระเบียบการ

4 สาชาวิชาที่กําหนดวิชาเฉพาะ  เช่น GAT PAT  หรือวิชาอื่นๆ วิชานั้นๆ ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน (ขาด

สอบ หรือมีคะแนนเป็น 0 ไม่ได้) หรืออาจมีการกําหนดคะแนนขั้นต่ํากไ็ด้


