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24ผลงานออกแบบลายผาไทยผานเขารอบชงิ 

ทปอ.เล็งสอบทีแคสผานออนไลนป 66 มอบ ‘สสวท.-มธ.-มศว’ ออกขอสอบป 65 แทน สทศ. 

   

 
 

 ทปอ.เล็งสอบทีแคสผานออนไลนป 66 มอบ ‘สสวท.-มธ.-มศว’ ออกขอสอบป 65 แทน สทศ.พรอมแจงยิบ

ข้ันตอนรับสมัคร 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และประธานที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.วา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางคัดเลือกในระบบ

กลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปการศึกษา 2565 โดยปรับลดการสอบใหนอยลง และลดการ

คัดเลือกเหลือ 4 รอบ 4 รูปแบบ ดังนี้ 1.รอบแฟมสะสมผลงาน 2.รอบโควตา 3.รอบแอดมิสชั่นส โดยยกเลิกรูปแบบแอด

มิสชั่นส 2 ที่ใชคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในการคัดเลือก และ 4.รอบรับตรงอิสระ โดย

ทุกรอบจะยุติการใชคะแนนโอเน็ตเปนองคประกอบในการคดัเลือก 

 ดร.พีระพงศ ตริยเจริญ ผูจัดการระบบทีแคส กลาววา ปฏิทินการดำเนินงานทีแคส ปการศึกษา 2565 เริ่มตั้งแต

วันที่ 9 ธันวาคม 2564-21 มิถุนายน 2565 ระบบจะเปดใหลงทะเบียนวันที่ 9 ธันวาคม ผาน www.mytcas.com รอบที่ 

1 มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัครเอง ประกาศผลในระบบ วันที่ 7 กุมภาพันธ ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 

สละสิทธิ์ในระบบ วันที่ 9 กุมภาพันธ รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัครเอง ประกาศผลในระบบ วันที่ 4 

พฤษภาคม ยืนยันสิทธิ วันที่ 4-5 พฤษาภาคม สละสิทธิ์ 6 พฤษภาคม รอบที่ 3 สมัครวันที่ 2-10 พฤษภาคม ประกาศผล

ในระบบครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 18-19 

พฤษภาคม และรอบที่ 4 มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัครระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับประจำวันที่ 22  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 หนา  มลูคาขาว 180,000.- 
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 “โดยในรอบที่ 4 แตกตางจากเดิมที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง แตทีแคสป 2565 ทปอ.จะประกาศผล และ

ใหผูสมัครยืนยันสิทธิในระบบดวย โดยประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน ยืนยันสิทธิ วันที่ 8-9 มิถุนายน ประกาศผล

ครั้งที่ 2 วันท่ี 18 มิถุนายน ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 18-19 มิถุนายน” ดร.พีระพงศกลาว 

 ดร.พีระพงศกลาวอีกวา ทั้งนี้ การสมัครทีแคสในป 2565 เปดใหสละสิทธิ์ในระบบ 2 ชวง คือรอบที่ 1 และรอบที่ 

2 รอบละ 1 วันเทานั้น โดยเลือกสละสิทธิ์ไดเพียงรอบเดียว สวนในรอบที่ 3 และ 4 ไมอนุญาตใหสละสิทธิ์ ฉะนั้น ถา

ผูสมัครไมตองการเขาเรียนในคณะใดๆ ก็ตามใน 2 รอบนี้ ก็ไมตองกดยืนยันสิทธิในระบบ “การสมัครรอบที่ 3 

มหาวิทยาลัยจะออกเกณฑการคดัเลือกเอง ผูสมัครเลือกสมัครไดสูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงตามลำดับความชอบ โดยจาย

คาสมัครเริ่มจาก 150 บาท หากเลือกสูงสดุ 10 อันดับ ตองจายคาสมัคร 900 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะเผยแพรเกณฑรับ

สมัครในชวงปลายป 2564 โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูกำหนดทั้งหมด รวมถึง จะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมปลาย 

หรือ GPAX มาใชเปนองคประกอบในการคัดเลือกหรือไม ดังนั้น ขอใหผูสมัครดูเกณฑการคัดเลือกอยางรอบคอบดวย” 

ดร.พีระพงศ กลาว 

 ดร.พีระพงศกลาวตอวา สวนการบริหารจัดการสิทธิในระบบทีแคส ย้ําวา 1 คน ม ี1 สทิธิ ผูสมัครสามารถสละสทิธิ์

ในระบบได 1 ครั้ง เพื่อสมัครคัดเลือกรอบตอไป การสละสิทธิ์กําหนดใหผูผานการคัดเลือกที่ไดยืนยันสิทธิในระบบแลว 

ตองสละสิทธิ์ผานระบบเทานั้น จึงจะถือวาความสมบูรณ สามารถใชสิทธิสมัครในรอบตอไปได โดยระบบกําหนดใหสละ

สิทธิ์ไดเพียง 1 ครั้ง หากไมยืนยันสิทธิในระบบ จะถือวาไมใชสิทธิ สวนผูผานการคัดเลือกเขาเรียนในมหาวิทยาลัยแลว 

และตองการลาออก โดยยื่นลาออกกับมหาวิทยาลัย หรือแจงลาออกผานอีเมล หรืออื่นๆ ระบบยังถือเปนผูที่มีสถานภาพ 

และเปนผูยืนยันสิทธิในระบบ ไมสามารถสมัครคัดเลือกในรอบตอๆ ไปของระบบทแีคส ป 2565 ได 

 ดร.พีระพงศกลาวอีกวา สวนรายวิชาสอบกลางที่ใชในการคัดเลือกทีแคส ป 2565 ประกอบดวย การสอบวิชา

ความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และ 9 วิชาสามัญ สมัครวันที่ 15-28 

ธันวาคม สอบ GAT และ PAT วันที่ 10-13 มีนาคม ประกาศผล วันที่ 18 เมษายน สอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 19-20 

มีนาคม ประกาศผล วันที่ 20 เมษายน โดยการสมัครสอบ GAT, PAT และวิชาสามัญ ของทีแคส ป 2565 จะ

เปลี่ยนไป เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ปฏิเสธจัดทำขอสอบทั้งหมด ดังนั้น ทปอ.จะเลือก

สถาบันจัดทำขอสอบเอง เชน มอบหมายใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำ

ขอสอบกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรทั้งหมด วิชา GAT 1 ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) จัดทำ และ

วิชาที่เหลือใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปนผูจัดทำ“ดังนั้น แนวขอสอบอาจปรับเปลี่ยนไป แต ทปอ.จะไม

ปรับเนื้อหาการออกขอสอบ กรอบเนื้อหาเดิม รูปแบบเดิม จำนวนขอสอบเทาเดิม โดยจะเนนการคิด และนำไปใชมากขึ้น 

เนนสอบเนื้อหา และแกนของหลักสูตรทั้งหมด จะไมออกขอสอบยากเกินกวาหลักสูตรแนนอน” ดร.พีระพงศกลาว 

 ดร.พีระพงศกลาวอีกวา ทั้งนี้ ที่ประชุมไดวิเคราะหแลวเห็นวาในเดือนมีนาคม สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จะดีขึ้น สามารถจัดสอบไดแนนอน อยางไรก็ตาม ทปอ.มีแผนรับมือหากสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป สำหรับการคัดเลือกทีแคสในปการศึกษา 2566 ทปอ.จะจัดการเรื่องขอสอบเอง โดยปรับเปนการสอบใน

ระบบออนไลนทั้งหมด ซ่ึงรายละเอียดจะแถลงขาวอยางเปนทางการ  
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 ดร.พีระพงศกลาววา การสอบ GAT, PAT และวิชาสามัญ นักเรียนลงทะเบียบขอสอบในระบบทีแคส โดยผูสมัคร

สามารถเลือกสนามสอบที่ตองการเขาสอบไดแบบเรยีงลำดับ 5 แหง ซึ่งระบบจะทำการสุมใหผูสมัครตอไป โดย GAT และ 

PAT คาสมัครสอบวิชาละ 140 บาท วิชาสามัญ คาสมัครวิชาละ 100 บาท นอกจากนี้ นักเรียนขอยกเลิกการสอบวิชา 

GAT, PAT และวิชาสามัญ วันที่ 10-13 กุมภาพันธ โดยจะคนืเงินคาสมัครสอบ 50% ผานระบบพรอมเพย 

 “นอกจากนี้ ทปอ.จะเปดใหยื่นคำรองทบทวนผลสอบผานทางออนไลน วันที่ 21-28 เมษายน คาธรรมเนียมวิชา

ละ 100 บาท หากจาย 300 บาท ดูไดทุกวิชา โดย ทปอ.จะเผยแพรผังขอสอบ (Test Blueprint) ของการสอบ GAT, PAT 

และวิชาสามัญ เพื่อใหนักเรียนเตรียมตัวลวงหนา ไมตองไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือทำขอสอบยอนหลังดวย คาดวาจะ

เผยแพรไดในเร็วๆ นี้” ดร.พีระพงศกลาว 

     

 


