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24ผลงานออกแบบลายผาไทยผานเขารอบชงิ 

เด็ก 'TCAS65' เลือกสมัครเขามหาวิทยาลยั มีกี่รูปแบบ เริ่มวันไหน สอบอะไรบาง? 

 

 
  

 ทปอ.คลอดปฎิทิน 'TCAS65' เริ่ม 9 ธ.ค.2564-21 ม.ิย.2565 มี 4รูปแบบ ปแรกยกเลิกนำคะแนนโอเน็ต มาใช 

พรอมยํ้าขอสอบเดมิ 

 วนัน้ี (22 ส.ค.2564 )นายพีระพงศ  ตริยเจริญ ผูจัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กลาววา ที่ประชุม ทปอ. ไดมีการหารือ

ระบบ TCAS ป 2565 

 'TCAS' 65 มี 4 รูปแบบ ยกเลิกนำคะแนนโอเน็ตมาใช โดยรูปแบบการคดัเลือก TCAS ป 2565 จะเริ่มตั้งแต 9 

ธนัวาคม 2564-21 มิถุนายน 2565  มี 4 รูปแบบ  คอื 

 รอบ 1 Portfolio การรับสมัครมหาวิทยาลัยเปนผูกำหนด 

 ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพนัธ 2565 

 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 7-8 กุมภาพันธ 2565 

 สละสิทธิ์ในระบบ 9 กุมภาพนัธ 2565 

 

 

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

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

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว 180,000.- 
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 รอบ 2 โควตา การรับสมัครมหาวิทยาลัยเปนผูกำหนด 

 ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2565 

 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 4-5 พฤษภาคม 2565 

 สละสิทธิ์ในระบบ 6 พฤษภาคม 2565 

  

 รอบ 3 แอดมิชชั่น รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565 

 ประกาศผลในระบบ 18  พฤษภาคม และ 24 พฤษภาคม 2565 

 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 18-19 พฤษภาคม 2565 

 

 รอบ 4 Direct admission การรับสมัครมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 

 ประกาศผลในระบบ 8 มิถนุายน และ 18 มิถุนายน 2565 

 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 8-9 มิถุนายน และ 18-19 มิถุนายน 2565 

 ในรอบที่ 3 และ 4 ไมอนุญาตใหสละสทิธิ์ถาไมตองการ ไมตองกดยืนยันสิทธิ์ โดย TCAS 2565 จะยกเลิกการนำ

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน หรือ  โอเน็ต มาพิจารณาทั้งหมด  

สวนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ยังคงดำเนินการจัดสอบโอเน็ตอยูเชนเดิม เพียงแตผูเขาสอบจะตองเปน

ผูพิจารณา วา จะเขาสอบหรือไม 

 

 เช็ครายละเอียดคาสมัคร ตองสอบอะไรบาง? 

 "ขอเนนย้ําใหทกุคนตรวจสอบคณุสมบัตขิองคณะ/สาขาที่มีความประสงคจะเขาศึกษาตอ วา ตองใชคะแนนใน

สวนใดในการพิจารณาบางดวย สวนการที่ ทปอ.กำหนดใหผูสมัครจะตองทำการสละสิทธิ์ภายใน 1 วนัหลังจากยืนยันสิทธิ์

นั้น เพื่อที่จะใหผูสมัครรูจักการวางแผนการดำเนินการตางๆ และเปนระยะเวลาที่เพียงพอ" นายพีระพงศ  กลาว 

 ทั้งนี้ จำนวนอันดับและคาสมัครรอบ 3 สามารถเลอืกไดสูงสุด 10 อันดับ คาสมัครจะเริ่มจาก 150 บาท สูงสุด 900 บาท 

ซึ่งผูสมัครสามารถที่จะเลือกสมัครเพียงอันดับเดียว และเสียเงนิคาสมัคร จำนวน 150 บาท หรือ จะสมัคร 10 อันดับ และ

เสียคาสมัคร จำนวน 900 บาทก็ได 

 สำหรบัการสละสิทธิ์ในระบบได 1 ครั้งเพื่อสมัครคดัเลือกรอบตอไป ยกเวนในกรณทีี่สละสิทธิในสาขา

แพทยศาสตร สาขาทันตแพทยศาสตร สาขาเภสัชศาสตร จะไมสามารถสมัครสาขาสาขานั้นๆ ในรอบตอไปไดยกเวนจะ

สละสิทธิ์สาขาดังกลาวจากมหาวิทยาลัยเอกชนมาสมัครในมหาวิทยาลยัรัฐ หรือจากมหาวิทยาลัยรัฐมาสมัครมหาวิทยาลัย

เอกชน 

 สอบGAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา 

 นายพีระพงศ กลาวตอวา  ในสวนของการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ในป 2565 นี้ ทปอ.จะ

เปนผูดำเนินการเองท้ังหมด และจะตองลงทะเบียนในระบบ TCAS 65 คือ จะตองมีบัญชี MyTcas โดยจะเริ่มรับสมัคร
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สอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ในวันที่ 15 – 28 ธนัวาคม 2564 สอบ GAT/PAT วนัที่10 – 13 มีนาคม 2565 

ประกาศผลสอบวันที่ 18 เมษายน 2565 

สอบวิชาสามัญ วันที ่19 – 20 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันที2่0 เมษายน 2565 ผูสมัครสามารถเลือกสนามสอบที่

ตองการเขาสอบเรียงลาํดับ 5 แหง คาสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท คาสมัครสอบวิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท 

 

 ตารางสอบแตละวิชา ยันขอสอบเนื้อหาเดิม 

 นอกจากนี้ผูสมัครยังสามารถขอยกเลิกการสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2565 

โดยคืนเงินคาสมัครสอบรอยละ 50 ผานระบบพรอมเพยของตนเอง   ขอสอบที่จะใชใน TCAS  65 กลุมวิทยาศาสตร 

คณติศาสตร สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะเปนผูดำเนินการ สวนในรายวิชาอื่นๆ ทปอ.

เปนผูดำเนินการออกขอสอบ โดย GAT 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) จะเปนผูดำนินการ และวิชาอ่ืนๆ มหาวิทยาลัย

ศรีนครนิทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินการโดย“ขอยืนยันวาการออกขอสอบ จะใชเนื้อหาเดิม ยึดแกนของสาระวิชา กรอบ

ขอสอบเดิม จำนวนขอสอบเหมือนเดิม แตวิธีการถามจะเนนการนำไปคิด และนำไปใชมาขึ้น วาแตละวิชาเรียนไปเพ่ืออะไร 

และนำไปใชทำอะไร อีกทั้งในชวงตนเดือนธันวาคม จะมีการเผยแพร test blueprint เพ่ือเปนแนวทางใหผูเขาสอบ

ทบทวนเนื้อหา ไมใชแคทองจำ”นายพีระพงศ กลาว 

 เชื่อวาผูเขาสอบคนใดที่ตั้งใจเรียนในหองเรียนสามารถทำขอสอบไดแนนอน สวนกรณีที่มีความตองการให test 

blueprint ควรจะออกมาเปนแนวทางใหแกผูเขาสอบอยางแทจริง เนื่องจากที่ผานมาบางวิชามี test blueprint เพียง

แผนเดียวนั้น จะรับเรื่องน้ีไปหารือกับคณะทำงานอีกครั้ง "สำหรับการจัดสอบตางๆ ของ ทปอ.ในสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีผูเขาสอบจำนวนมากนั้น ทาง ทปอ.เรามีการวางแผนการจัดสอบอยาง

ชัดเจน รวมทั้งมีแผนในการวางระบบตางๆ ดวย ทั้งยังมีแผนบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งคาดวาจะสามารถจัดสอบในชวง

เดือนมีนาคมได รวมถึง ทปอ.จะติดตามสถานการณรายวันควบคูไปดวย"ผูจัดการระบบ TCAS ของ ทปอ.กลาว 

  

  

  


