
 ฉบับที่ 4/2558

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศปฏิทินระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบคัดเลือก รวม (Central University Admissions System: CUAS) หรือการสอบ Admissions ระบบกลาง 

ประจำปการศึกษา 2559 ดังรายละเอียด ตอไปนี้

 รับสมัครสอบวิชา 9 วิชาสามัญ

 กำหนดสอบ 9 วิชาสามัญ

 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ

 รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

 กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

 สอบ O-NET ปการศึกษา 2558

 ประกาศผลสอบ O-NET ปการศึกษา 2558

 รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

 กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

 มหาวิทยาลัยที่เขารวมในระบบเคลียริงเฮาสสงรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ไปยัง สอท. จัดทำขอมูลสำหรับประกาศใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์

 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ไดรับการคัดเลือก

 สอท. แจงรายชื่อผูที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย และ
ตัดสิทธิ์การสมัครในระบบ Admissions กลาง

จำหนายระเบียบการคัดเลือกฯ Admissions ประจำปการศึกษา 2559

 รับสมัคร Admissions 2559

 ชำระเงินคาสมัคร Admissions 2559

 ผูสมัครตรวจสอบคะแนนที่ใชในการคัดเลือก Admissions 2559

 ประกาศผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย

 สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย

 ประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

1-20 ตุลาคม 2558

26-27 ธันวาคม 2558

8 กุมภาพันธ 2559

1-20 กันยายน 2558

29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558

12 มกราคม 2559

6-7 กุมภาพันธ 2559

21 มีนาคม 2559

6-25 มกราคม 2559

5-8 มีนาคม 2559

12 เมษายน 2559

22 เมษายน 2559

26-29 เมษายน 2559

6 พฤษภาคม 2559

6-17 พฤษภาคม 2559

10-17 พฤษภาคม 2559

10-19 พฤษภาคม 2559

5 มิถุนายน 2559

5 มิถุนายน 2559

14-17 มิถุนายน 2559

1 กรกฎาคม 2559

Admissions ประจำปการศึกษา 2559 จะขยับเร็วข้ึนจากเดิม โดยเฉพาะการประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT 
องคประกอบในการคัดเลือกAdmissions ยังคงใชคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 20% O-NET 
30% ตามเดิม แตลดลงเหลือ 5 กลุมสาระการเรียนรู ที่ดำเนินการจัดสอบคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในสัดสวนวิชาละ 6% สวน 3 กลุมสาระฯ ที่เหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะรวมอยูในคะแนน GPAX ซึ่งจัดสอบโดยโรงเรียนอยูแลว

สวนการคัดเลือกในระบบรับตรงรวมกัน หรือระบบเคลียริงเฮาส จากเดิมใช 7 วิชาสามัญ ไดแก 
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา จะเพิ่มเปน 9 วิชาสามัญ
โดยเพิ่มวิชาคณิตศาสตรทั่วไปและวิทยาศาสตรทั่วไป เริ่มใชในปการศึกษา 2559 เปนตนไป

  ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจำปการศึกษา 2559

รายละเอียดปฏิทินการสอบ Admission ประจำปการศึกษา 2559 , คำถาม-คำตอบ เรื่อง การรับตรง
ผานเคลียริงเฮาส (Clearing-House) และ รายละเอียดโครงการที่เปดรับตรงของมหาวิทยาลัยตางๆ



คําถาม – คําตอบ เรื่องการรับตรง
ผานเคลียริงเฮาส (Clearing - House)

ฝายวิชาการโรงเรียนสารสาสนเอกตรา (แผนกมัธยม)

ถาม: การรับตรงผานเคลียริงเฮาสเปดรับสมัครที่ไหน? 
ตอบ: การรับตรงผานเคลียริงเฮาสนักเรียนตองไปสมัคร
กับมหาวิทยาลัยที่ตองการศึกษาภายในวันเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ถาม: จะเริ่มใชในปการศึกษาใด? 
ตอบ: เริ่มใชในปการศึกษา 2555 

ถาม: นักเรียนจะทราบไดอยางไรวามหาวิทยาลัยที่นักเรียน
ไปสมัครเปนการรับตรงผานเคลียริงเฮาส? 
ตอบ: มหาวิทยาลัยที่รวมรับตรงผานเคลียริงเฮาส
จะประกาศใหนักเรียนทราบ 

ถาม: เมื่อไปสมัครรับตรงผานเคลียริงเฮาสที่มหาวิทยาลัย
แลวตองทําอยางไร? 
ตอบ: มหาวิทยาลัยมีวิธีการรับตรงที่หลากหลาย นักเรียนที่
สมัครในระบบรับตรงกับมหาวิทยาลัยที่ใชขอสอบรับตรงรวม
กัน เชน GAT/PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา ใหสมัครสอบกับ สทศ. 
โดยเลือกสอบรายวิชาที่หลักสูตร/สาขา/ คณะ ระบุไวในระบบ
รับตรงของสถาบันนั้นๆ นอกจากนี้บางหลักสูตร/สาขา/คณะ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเฉพาะ แตละมหาวิทยาลัย วันและเวลา
การสอบจะเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ถาม:  วิชาสามัญ 9 วิชา มีวิชาอะไรบาง? 
ตอบ:  วิชาสามัญ 9 วิชา ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร1 คณิตศาสตร2 ฟสิกส เคมี 
ชีววิทยา และ วิทยาศาสตรทั่วไป 

ถาม: สามารถสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ไดที่ใด?
ตอบ: สมัครสอบไดทางเว็บไซต ของสทศ. www.niets.or.th 

ถาม: นักเรียนไปสมัครรับตรงหลายมหาวิทยาลัย แตละ
มหาวิทยาลัยกําหนดใหใชวิชาสามัญ 9 วิชาเหมือนกัน 
นักเรียนจะตองไปสอบ 9 วิชาสามัญกี่ครั้ง? 
ตอบ: นักเรียนสอบวิชาสามัญ 9 วิชาเพียงครั้งเดียว 
สามารถนําคะแนนไปใชสมัครรับตรงไดทุกมหาวิทยาลัย
ที่กําหนดใหใชวิชาสามัญ 9 วิชา 

ถาม: สอบเสร็จแลวไปยื่นคะแนนอยางไร? 
ตอบ: นักเรียนไมตองไปยื่นคะแนน เพราะสทศ.จะสง
ผลคะแนนไปใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัย 
ประมวลผลและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ถาม: ตองไปสอบสัมภาษณที่ใด? 
ตอบ: นักเรียนตองติดตามการประกาศของมหาวิทยาลัย
แตละแหงที่นักเรียนไปสมัคร เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ นักเรียนตองไปสอบสัมภาษณและ
ตรวจรางกายที่มหาวิทยาลัยที่สอบติดในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ถาม: หลังจากสอบสัมภาษณแลวตองทําอยางไร? 
ตอบ: หลังจากการสอบสัมภาษณ มหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อ
ผูที่ผานการสอบสัมภาษณหรือผานการคัดเลือกไปยังสมาคม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) และ สอท. จะประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกทางเว็บไซต www.aupt.or.th 
ในวัน เวลาที่สอท.กําหนด นักเรียนที่สอบติดรับตรงผาน
เคลียริงเฮาสจะตองเลือกหรือยืนยันสิทธิ์มหาวิทยาลัยที่
นักเรียนประสงคเขาศึกษาไดเพียงแหงเดียว โดยเขาไปที่
เว็บไซต www.aupt.or.th ใน วัน เวลาที่สอท. กําหนด 

ถาม: เลือกไดกี่ครั้ง เลือกแลวเปลี่ยนไดหรือไม? 
ตอบ: การยืนยันสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไดแตตองไมเกิน 3 ครั้ง 
สอท.จะยึดขอมูลครั้งหลังสุดที่นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 

ถาม: ถาเลือกไปแลวจะสละสิทธิ์ไดหรือไม?
ตอบ: สามารถสละสิทธิ์ไดภายในวันที่สอท. กําหนด 

ถาม: ถาไมไดมาเลือกจะสงผลอยางไร? 
ตอบ: หากไมไดมายืนยันสิทธิ์จะถือวาสละสิทธิ์การรับตรง
ผานเคลียริงเฮาส 

ถาม: ถายืนยันสิทธิ์รับตรงแลวจะไป Admissions ไดหรือไม? 
ตอบ: นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง 

ถาม: หลังจากยืนยันสิทธิ์แลวตองดำเนินการอยางไร? 
ตอบ: หลังจากยืนยันสิทธิ์ สอท.จะสงรายชื่อผูที่ยืนยันสิทธิ์ไป
ยังมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยประกาศ รายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษาในระบบรับตรง นักเรียนสามารถตรวจสอบไดที่
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบติดและเว็บไซตของ
สอท.ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา และดําเนินการอื่นๆ ตามประกาศและขอบังคับของ
สถาบันแหงนั้น หากมีขอสงสัยเพิ่มเติม เขาดูรายละเอียดไดที่
www.aupt.or.th/clearinghouse.php หรือ ติดตอสมาคม
อธิการบดีแหงประเทศไทย โทร 0-2354-5150-2 

เคลียริงเฮาส (Clearinghouse) คือ ระบบที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหนักเรียนที่สอบติด
ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย และมีความตองการเขาศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น 

ไดเขามายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา โดยสามารถใหเลือกยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 โครงการเทานั้น


