
 
Thai University Central Admission System หรือ TCAS 

 

 ระบบ TCAS จะช่วยบริหารจดัการการสมคัรเขา้มหาวทิยาลยั โดยลดความเหล่ือมล ้า ภาระเร่ือง
ค่าใชจ่้าย เด็ก ๆ ไม่ตอ้งวิง่รอกสอบ และมีเวลาเตรียมความพร้อมมากข้ึน เร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก 
เปิดรับทั้งส้ิน 206,506 คน ดงัน้ี 

จ านวนการรับในระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา จ านวน (แห่ง) จ านวนรับ (คน) 

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นสมาชิก ทปอ. 24 148,000 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 18 52,878 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9 2,650 

สถาบนัสมทบ 

(คือ 1. กสพท 2. มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 3.ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ ) 

3 2,978 

รวม 54 206,506 

 

หลกัการของระบบ TCAS 
 
1. นกัเรียนควรอยูใ่นห้องเรียนจนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2. นกัเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับ ในสาขาวชิาท่ีเลือก เพื่อความเสมอภาค 
3. สถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเขา้ระบบ Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธ์ิ ของนกัเรียน 
 
 
 
 



 
 
การคัดเลอืกเข้าศึกษาในระบบ TCAS มีดว้ยกนั 5 รอบ คือ 
 

รอบที ่1 การรับดว้ย Portfolio โดยไม่มีการสอบขอ้เขียน 
กลุ่มเป้าหมาย :   ส าหรับนกัเรียนทัว่ไป, นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ, นกัเรียนโควตา, นกัเรียนเครือข่าย 
ยืน่สมัครกบั          สถาบนัอุดมศึกษา 
ช่วงเวลาด าเนินการ : ดังนี ้
 
 

http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_1.jpg


 

 

 

 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาท่ีมีการสอบขอ้เขียนหรือขอ้สอบปฏิบติั 
กลุ่มเป้าหมาย :   ส าหรับนกัเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีหรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทัว่
ประเทศ) โครงการความสามารถพิเศษ และโควตา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ยืน่สมัครกบั          สถาบนัอุดมศึกษา 
ช่วงเวลาด าเนินการ : ดังนี้ 
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รอบที ่3  การรับตรงร่วมกนั 
กลุ่มเป้าหมาย :   ส าหรับนกัเรียนโครงการ กสพท โครงการอ่ืน ๆ และนกัเรียนทัว่ไป 
ยืน่สมัครกบั       ทปอ. 
ช่วงเวลาด าเนินการ : ดังนี้ 

 
 

 

รอบที ่4 การรับแบบ Admissions 
กลุ่มเป้าหมาย :   ส าหรับนกัเรียนทัว่ไป 
ยืน่สมัครกบั       ทปอ. 
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ช่วงเวลาด าเนินการ : ดังนี้ 

 

 

รอบที ่5 การรับตรงอิสระ 
กลุ่มเป้าหมาย :   ส าหรับนกัเรียนทัว่ไป 
ยืน่สมัครกบั          สถาบนัอุดมศึกษา 
ช่วงเวลาด าเนินการ : ดังนี้ 

 
 

 

 

http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_4.jpg
http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_4.jpg
http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_5.jpg
http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_5.jpg
http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_4.jpg
http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_5.jpg
http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_4.jpg
http://www.webythebrain.com/wp-content/uploads/2017/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Tcas-61_Page_5.jpg


ปฏิทนิเด็ก61 ในระบบ TCAS        

     รอบ 1 การรับดว้ย Portfolio 

คร้ังท่ี 1/1 

สมคัรและคดัเลือก 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 60 

Clearing               15 – 19 ธ.ค. 60 

ประกาศผล            22 ธ.ค. 60 

คร้ังท่ี 1/2 

สมคัรและคดัเลือก     22 ธ.ค.60  – 28 ก.พ. 61 

Clearing                   19 – 22 มี.ค. 61 

ประกาศผล               26 มี.ค. 61 

รอบ 2 การรับแบบโควตา 

สมคัรและคดัเลือก     ธ.ค. 60 – เม.ย. 61 

Clearing                   3 – 6 พ.ค. 61 

ประกาศผล               8 พ.ค. 61 

รอบ 3 การรับตรงร่วมกนั 

รับสมคัร                   9 – 13 พ.ค. 61 

Clearing                  26 – 28 พ.ค. 61 

สอบสัมภาษณ์          4 – 5 มิ.ย. 61 

ประกาศผล               8 มิ.ย. 61 

รอบ 4 การรับแบบ Admission 

รับสมคัร                                  6 – 10 มิ.ย. 61 

สอบสัมภาษณ์ & ตรวจร่างกาย   4 – 6 ก.ค. 61 

ประกาศผล                               13 ก.ค. 61 



รอบ 5 การรับตรงอิสระ 

ภายในเดือน ก.ค. 

การจัดสอบ จะอยูใ่นช่วง 24 ก.พ. – 12 เม.ย. 61 

GAT/ PAT        24 – 27 ก.พ. 61 

O-NET              3 – 4 มี.ค. 61 

กสพท               10 มี.ค. 61 

9 วชิาสามญั      17 – 18 มี.ค. 61 

วชิาเฉพาะท่ีคณะ/สาขาจดัสอบเอง จะอยูใ่นช่วง 24 ก.พ. – 12 เม.ย. 61และไม่ทบัซอ้นกบัขอ้สอบกลาง 

  

ซ่ึงสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดเกณฑก์ารรับของแต่ละคณะ/สาขา ในระบบ TCAS ไดท่ี้
เวบ็ http://tcas61.cupt.net  

 

http://tcas61.cupt.net/

