
การเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ 
ด้วยระบบ TCAS

ประจ าปีการศึกษา 2561



สรุปการรับเข้าศึกษาต่อ ปี 2561

รูปแบบที่ 1 รับแฟ้มสะสมผลงาน ( portfolio ) *

รูปแบบที่ 2 รับโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและ/ข้อสอบปฏิบัต*ิ

รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน /กสพท. /โครงการอื่น ๆ*

รูปแบบที่ 4 รับผ่าน แอดมิชช่ันส์ (Admission กลาง)

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ
*แต่ละรูปแบบ... จะเข้าศึกษา... ต้องยืนยันสิทธิ์...ผ่านเคลียริ่งเฮาส์

ระบบ TCAS ( Thai University Center Admission System )



สรุปการรับเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 1 รับแฟ้มสะสมผลงาน ( portfolio )

 1. ผู้มีความสามารถพิเศษ 

2. ไมม่ีการสอบข้อเขียน 

3.  ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน

 รับจ านวน  44,258  คน
หากต้องการสมัครในรูปแบบถัดไป...  ต้อง... สละสิทธิ์.... ก่อน

ระบบ TCAS ( Thai University Center Admission System )



สรุปการรับเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 2  รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/สอบปฏิบัติ 

1. โควตาเฉพาะภาค พื้นที่ หรือเครือข่าย

2. สอบข้อเขียน  และ/หรือ สอบปฏิบัติ 

 และ/หรือยื่นผลการสอบ o-net GAT  PAT  วิชาสามัญ

 รับ 68,050 คน 
หากต้องการสมัครในรูปแบบถัดไป...  ต้อง... สละสิทธิ์.... ก่อน

ระบบ TCAS ( Thai University Center Admission System )



สรุปการรับเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : รูปแบบที่ 3 

รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วม / กสพท. / โครงการอื่น ๆ

1. สมัครผ่านระบบ TCAS 

 รับ 44,390 คน 

หากต้องการสมัครในรูปแบบถัดไป...  ต้อง... สละสิทธ์ิ.... ก่อน

ระบบ TCAS ( Thai University Center Admission System )



สรุปการรับเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : รูปแบบที่ 4

แบบที่ 4 รับผ่านแอดมิชชั่นส์ กลาง 

1. สมัครพร้อมกันทั่วประเทศ และพร้อมกันทุกสถาบันที่เข้าร่วม 

2. ยื่นผลการเรียนผลการสอบ o-net GAT PAT 

 รับ  34,744  คน 

ถ้าต้องการสมัครในรูปแบบถัดไป... ต้อง...สละสิทธิ.์...ก่อน หากสถาบันนั้น ๆ ระบุไว้

ระบบ TCAS ( Thai University Center Admission System )



สรุปการรับเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : รูปแบบที่ 5 

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 1. สถาบันเปิดรับสมัครคัดเลือกอิสระโดยสถาบันเอง

 2. กระบวนการคัดเลือกข้ึนอยู่กับสถาบันนั้น ๆ

 รับ 15,064 คน

ระบบ TCAS ( Thai University Center Admission System )



รายชื่อสถาบันที่เปิดรับสมัคร ระบบ TCAS

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     9. มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

3. มหาวิทยาเกษตรศาสตร์                     11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4. มหาวิทยาลัยมหิดล 12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร   14. มหาวิทยาลัยแมโ่จ้

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    15. มหาลัยศิลปากร

8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 



รายชื่อสถาบันที่เปิดรับสมัคร ระบบ TCAS

16. มหาวิทยาลัยทักษิณ 21. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                 22. มหาวิทยาลัยสารคาม 

18. มหาวิทยาลัยนครพนม 23. มหาวิทยาอุบลราชธานี

19. มหาวิทยาลัยนเรศวร 24. มหาวิทยาลัยพะเยา 
20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

26. มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 27. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยสมทบ



รายชื่อสถาบันที่เปิดรับสมัคร ระบบ TCAS



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี ฯลฯ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลตะวนัออก   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี  มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รตันโกสนิทร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ  ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : ระบบ TCAS

รูปแบบที่ 1 

คร ัง้ที่ 1 : รบัสมคัร-คดัเลอืก    01 ตลุาคม - 30  พฤศจกิายน  2560

 ยนืยนัสทิธ์ิเคลยีริ่งเฮา้ส ์ 15 - 19  ธนัวาคม  2560 

 ประกาศผล                  22  ธนัวาคม  2560  

 คร ัง้ที่ 2 : รบัสมคัร-คดัเลอืก 02 ธนัวาคม 2560 - 28 กมุภาพนัธ ์2561 

 ยนืยนัสทิธ์ิ Clearing House   19 - 22  มีนาคม   2561 

 ประกาศผลผูมี้สทิธิ์เขา้ศึกษา   26   มีนาคม   2561 

รูปแบบที่ 1  รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน



ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : ระบบ TCAS

รับสมัคร-ด าเนินการ    - ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561 

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ 03 - 06   พฤษภาคม 2561 

ประกาศผล    08   พฤษภาคม 2561


หากต้องการสมัครในรูปแบบถัดไป...  ต้อง... สละสิทธิ์.... ก่อน

รูปแบบที่ 2 รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/สอบปฏิบัติ
เขตพื้นที่/ภาค เครือข่าย ความสามารถพิเศษ ( ODOC, CPIRD ฯลฯ)



ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : ระบบ TCAS

รับสมัคร ผ่านระบบของ ทปอ.     09 - 13 พฤษภาคม   2561

ช าระเงินค่าสมัคร     09 - 14  พฤษภาคม  2561 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House  26 - 28 พฤษภาคม   2561

 สอบสัมภาษณ์    04 - 05     มิถุนายน   2561 

ประกาศผลการสอบ   08   มิถุนายน   2561 

รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วม / กสพท. / โครงการอื่น ๆ

เลือกได้ 4  สาขาวิชา ( แบบไม่มีล าดับ )



ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : ระบบ TCAS

รับสมัคร     06   - 10   มิถุนายน  2561 

ช าระเงิน     06 – 11   มิถุนายน   2561 

สอบสัมภาษณ์+ตรวจร่างกาย  06 - 11  กรกฎาคม  2561

ประกาศผล    13   กรกฎาคม   2561

แบบที่ 4 รับผ่านแอดมิชชั่นส์ กลาง

เลือกได้  4  อันดับ  ( เกณฑ์น้ าหนักเดิม ) 



ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 : ระบบ TCAS

เสร็จสิ้นภายใน เดือนกรกฎาคม    2561 

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ 



ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2561

GAT  PAT สอบคัดเลือก      24 - 27    กุมภาพันธ์    2561 

ONET สอบคัดเลือก       03 - 04    มีนาคม   2561 

9 วิชา       สอบคัดเลือก  17 - 18    มีนาคม   2561

กสพท. และวิชาเฉพาะแต่ละมหาวิทยาลัย  10,24 ก.พ.-12 เม.ย. 2561

ก ำหนดกำรสอบ   GAT  PAT ONET  9 วิชำสำมัญ  วิชำเฉพำะ

ผลสอบน ามาใช้   : รูปแบบที่ 2 - 5
เพิ่ม   PAT  7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลี



สรุป ปฏทินิการสอบ  ปี 2561
สัปดาห์ที่ 1    สอบ  GAT/PAT สทศ 24 – 27   ก.พ.   2561
ประกาศผล 05   เม.ย. 2561

สัปดาห์ที่ 4  สอบ 9  วิชาสามญั       สทศ 17 – 18   มี.ค.   2561
ประกาศผล 12   เม.ย.   2561

สัปดาห์ที่ 2   สอบ  O-NET สทศ 03 – 04   มี.ค.   2561
ประกาศผล 03 เม.ย.   2561

สัปดาห์ที่ 3 สอบ กสพท.(วิชาเฉพาะแพทย์) 10   มี.ค. 2561
ประกาศผล

สัปดาห์ที่ 5-7 วิชาเฉพาะแต่มหาวิทยาลัย 24  ก.พ.   - 12 เม.ย.    2561
ประกาศผล



ปฏิทินการสอบ  กสพท. ปีการศึกษา 2561

O-NET สอบคัดเลือก       03 - 04   มีนาคม   2561 

 สอบวิชาเฉพาะแพทย์                    10    มีนาคม   2561 

9 วิชา       สอบคัดเลือก  17 - 18    มีนาคม   2561

 สมัครรับตรงร่วมกัน(รูปแบบ 3) 09 – 13 พฤษภาคม  2561

กสพท. ประกาศผล                       08   มิถุนายน   2561



อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิต 150 คะแนน 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ                                    150 คะแนน  

สอบ 3 ชั่วโมง                          คะแนนเต็ม       300 คะแนน

ข้อสอบปรนัย และ อัตนัย

ผลสอบน ามาใช้   : รูปแบบที่ 2 - 5

GAT : ความถนัดทั่วไป 
(General Aptitude Test) 



PAT 1 คณติศาสตร์ PAT 2 วทิยาศาสตร์ 

PAT 3 วศิวกรรมศาสตร์ PAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

PAT 5 วชิาชีพครู PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์ 

(ทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)

PAT 7 ภาษาต่างประเทศ 

( ฝร่ังเศส เยอรมัน ญีปุ่่น จนี บาล ี อาหรับ และ ภาษาเกาหล ี) 

สอบ 3 ช่ัวโมง      คะแนนเต็ม 300 คะแนน/วิชา
ผลสอบน ามาใช้   : รูปแบบที่ 2 - 5

PAT : ความถนัดทางวิชาชีพชีพและวิชาการ
(Professional and Academic Aptitude Test)



ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ ( วิทย์ ),       คณิตศาสตร์ ( ศิลป์ )

วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์,      เคม,ี     ชีววิทยา )

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ( ศิลป์ )

เลือกสอบให้ครบตามที่ต้องใช้สมัคร (ใช้ใน : รูปแบบที่ 2 – 5)

การสอบ 9 วิชาสามัญ



การสมัครสอบ GAT PAT

1. ค่าสมัคร GAT/PAT   :  *140 บ./วิชา  -ธนาคาร (เก็บหลักฐาน)
-เช็คสถานะการช าระเงินในระบบ  - เลือกสนามสอบ

2. ค่าสมัคร  9  วิชา       :   *100 บ./วิชา 
เปลี่ยนแลง /เพิ่มรายวิชา  

1. สมัคร(ยังไม่ช าระเงิน) :    สมัครใหม่   -พิมพ์ใบช าระเงนิครัง้สุดท้าย
(พิมพ์ใบช าระเงินเดิม-สถานะการช าระเงินจะไม่เปลี่ยนแปลง-ให้ติดต่อ สทศ.)

2. สมัครสอบ (ช าระเงิน)  :   สมัครเพิ่ม  -พิมพ์ใบช าระ   -ระบบรวมทุกวิชาที่ช าระ
ไม่ช าระ =   สมัครไม่สมบรูณ์   =   โมฆะ 

ไม่เข้าสอบ/  สมัครผิด/   :   ไม่คืนเงิน 



ตรวจชื่อ - เลขบัตรประชาชน

การสอบ O-NET

 รับสมัคร :  โรงเรียนสมัครให้

พิมพบ์ัตรสอบ +ตรวจทีน่ั่ง + ผังสอบ* มกราคม- มีนาคม  2561

สอบ 03 -04 มีนาคม 2561

ประกาศผล www.niets.or.th *           มีนาคม  2561



รูปแบบที่ 4  : องค์ประกอบและค่าน า้หนัก (ร้อยละ)*
ในระบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบ น า้หนัก
1.GPAX ( ม.4 - 6 ) 20 %
2. O-NET(-5กลุ่มสาระวชิา-ค.ว.อ.ท.ส. ) 30 %

3. GAT ( General Aptitude Test ) 10-50 %
4. PAT ( Professional  Aptitude Test ) 0-40 %

รวม 100 %



รูปแบบ 2 การสอบตรง/โควตาของมหาวทิยาลยั

ใช้ยื่นคะแนน...( นอกเหนือจาก GAT PAT O-NET  วิชาสามัญ
☺TOEFL iBT,   IELTS,   SAT, SAT  Subject,  BMAT

☺TU-GET    TU STAR :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
☺CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, CU-TAD

☺CU-SCIENCE :  คณะวิทยาศาสตร์



ทุนศิษย์เก่า ACC : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาเขตสาธร

+ต้องการเป็นนักธุรกจิตั้งแต่อายุน้อย ๆ+
1. ผลการเรียน  5  ภาค 3.00 (กลุ่มสาระฯ 3.00)
2. *แฟ้มสะสมผลงาน และ ไฟล์  PDF. ไม่เกนิ  2 GB

3. ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกจากโรงเรียน/เขยีนเรียงความภาษาองักฤษ(ESSAY)

4. ผ่านการคดัเลือก และยืนยนัจากACC
5. *ผ่านการคดัเลือกแล้ว  ห้ามสละสิทธ์ิ ไม่มีสิทธ์ิยืน่ทีอ่ื่น

Xวุฒิบัตร ABAC  เรียนที่ ACC+ABAC 



ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
1. ผลการเรียน  5  ภาค 3.50 (กลุ่มสาระฯ 3.50)
2. ผลสอบ CU-TEP ไม่ต ่ากว่า  74  คะแนน และสอบผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ์การ

คดัเลือกของโรงเรียน****

3. *แฟ้มสะสมผลงาน และ ไฟล์  PDF.   ไม่เกนิ  2 GB

4. **ความประพฤติด ี มีน า้ใจ เสียสละ รับผดิชอบ ตรงต่อเวลา

5. *บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และมผีลงาน
6. ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกจากคณะกรรมการทุนโรงเรียน

7. ผ่านการคัดเลือก และยืนยนัจากมหาวิทยาลยั

*ผ่านการคดัเลือกแล้ว  ห้ามสละสิทธ์ิ ไม่มีสิทธ์ิยืน่ที่อ่ืน



รายละเอียด : ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
1. คุณสมบัตผ่ิานเกณฑ์  

2. สนใจ/ตั้งใจจริง ๆ ไม่มปัีญหาความประพฤติ

3. ปฏิบัตกิตกิา ตรงต่อเวลา  

4. ผ่านการพจิารณาคดัเลือกตามขั้นตอน   

2.1 ขาดแคลน    2.2 ตรงตามแผนการเรียน

แบ่งทุน  3  ด้าน    1.  เรียนดี 1 คน*   2.  กจิกรรม   2 คน*

3. ขาดแคลน  2 คน*  

*ผ่านการคดัเลือกแล้ว  ห้ามสละสิทธ์ิ ไม่มีสิทธ์ิยืน่ที่อื่น

สมัครไม่ทัน/ไม่ได้ เพราะไม่สนใจเอง
(งดการกล่าวโทษโรงเรียน/ครู)



การสมัครทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชญั (ABAC)
ม.6   :  รับสมัคร เปิดเรียน - 30 มิถุนายน  2560

2. ส่งเอกสารสมัครของโรงเรียน   : - 30 มิถุนายน  2560**

3. ส่งแฟ้ม/คัดกรอง/สัมภาษณ์ :

ขั้นตอนที่ 1     - 15 ส.ค.  2560  

ขั้นตอนที่ 2 - 19 ก.ย 2560       

ขั้นตอนที่ 3   - 09 ม.ค 2561

4. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ :   28 กันยายน  2560

ด าเนินการ : มิถุนายน 2560 – มกราคม 2561

**รับสมัครในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  เอกสารครบถูกต้อง



ทุนการศึกษา  กยศ. 

ผ่านจากโรงเรียนแล้วต่อเน่ืองทุนปริญญาตรี....ได้เลย
1.รายได้ครอบครัวไม่เกนิ  200,000 บาท/ปี
2. มีจิตอาสา   18 ช่ัวโมง
หลกัฐาน   ภาพ + หนังสือรับรอง 

3. หนังสือรับรองรายได้  
หมดเขตส่งเอกสาร+ลงทะเบียน 15 ม.ิย. 2560



ท าอย่างไร?…ถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้
• ค้นหา และต้องรู้จัก เข้าใจ ตัวเอง 

( อาชีพ   ความสนใจ   ความถนัด   ความสามารถ )

• เตรียมสอบ PAT,  GAT,  9 วิชาสามัญ, O-NET และอื่น ๆ
ตามก าหนด

• ท า Portfolio
• ติดตามข่าวสารสม่ าเสมอ
• เตรียมพร้อม  : รับสมัคร/สอบตรง



- ขาดความกระตือรือร้น
- ไม่ตรงต่อเวลา  
(ล่าช้า/ ลมืวันส่งใบสมัคร/ อ้างไม่มาโรงเรียน/ เกนิก าหนด/ พึง่ตัดสินใจ)
- สมัครแล้วไม่ช าระเงิน
- คุณสมบัตไิม่ครบ 
(ผลการเรียน   ความสามารถ   ประสบการณ์   ความประพฤติ)
- เอกสาร  (ไม่ครบ กรอกไม่สมบูรณ์   ไม่ถูกต้อง                    

กรอกข้อมูลผดิ เอกสารสกปรก ยบัยู่ยี ่ลายมือมีปัญหา)
- รูปถ่าย     (ไม่มี   มีไม่พอ  มีแต่ต่างชุด) 

ปัญหาที่พบจากการสมัคร



การประชาสัมพนัธ์
1. แจ้งข่าว และ/ปิดประกาศในห้องเรียน
2.บอร์ดและแฟ้มเรียนต่อในห้องแนะแนว (ช้ัน 3 อาคารหลุยส์ มารี)

3. แจ้งข่าวทางไลน์ หัวหน้าห้อง

4. แจ้งในทีป่ระชุมนักเรียน

ต้องสนใจ กระตือรือร้น รับผดิชอบ...สมัครไม่ทัน/ไม่ได้/ล่าช้า  เพราะไม่สนใจเอง
...โรงเรียน/ครู  จะไม่เอ้ือ/ขยายเวลาให้ในกรณีดังกล่าว...



www.google.co.th
www.niets.or.th www.enttrong.com
www.cuas.or.th    www.ondemand.com

www.eduzones.com www.webythebrain.com         
www.admissionpremium.com www.seniorswu.in.th
www.dek-d.com/admission www.unigang.com

ตดิตามข่าวทกุสปัดาห.์.. จะทนัเหตกุารณ์

จาก...มิสวิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช งานแนะแนว  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
11  มิถุนายน   2560

เว็บไซต์ส าหรับค้นข้อมูล

http://www.eduzones.com/
http://www.admissionpremium.com/
http://www.dek-d.com/admission

