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24ผลงานออกแบบลายผาไทยผานเขารอบชิง 

คูมือ 'Dek65' เลือกคณะ มหาวิทยาลัยระบบ 'TCAS65' อยางไร? ไมใหพลาด 

 

 

  

 การสอบเขามหาวิทยาลัย ถือเปนอีกหนึ่งกาวสำคัญในการสานฝนของนองๆ เลือกสูเสนทางอาชพีของตนเอง ซึ่ง 

'TCAS65' ที่เพิ่งเปดเผยปฎิทินในการสอบไปเมื่อเร็วๆ น้ี จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอะไรบาง? ที่นี้มีคำตอบ 

 TCAS (Thai University Central Admission System) เปนระบบที่ใชคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

มาตั้งแตป 2561 จนถึงปจจุบัน พบวามีการเปลี่ยนแปลงท้ังในเรื่องจำนวนรอบสอบ คาสมัคร และการนำสัดสวนคะแนนมาใชใน

การสอบเลือกคณะ มหาวิทยาลัย 

 ลาสุด เมื่อวันท่ี 22 ส.ค.2564 ที่ผานมา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดแถลงรายละเอียด TCAS 65 

ทั้งปฎิทินการรับสมัคร  รูปแบบการคัดเลือก การจัดการสิทธ์ิ 

 วันนี้ กรุงเทพธุรกิจ ไดสรุปรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด วา TCAS65 จัดสอบก่ีรอบ คาสมัครเทาไหร รอบนี้มีความ

เหมือน หรือแตกตางจากรอบท่ีผานมา และเพื่อชวยใหนองๆ Dek65 ไดตัดสินใจงายยิ่งข้ึน 

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

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

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน ฉบับประจำวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 หนา มลูคาขาว .- 
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 'TCAS65' ม ี4 รอบ 4 รูปแบบ   

   สำหรับการสอบ TCAS65 นี ้จะมีการสอบทั้งหมด  4 รอบ  4 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 รอบที่  1 Portfolio 

 ไมใชคะแนนสอบ ใชแคแฟมสะสมผลงาน สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย เหมาะกับนองๆ ที่มีผลงานโดดเดน และมี

คุณสมบัติถึงตามท่ีคณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด เพราะจะตองมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถตางๆ 

 ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพันธ 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 7-8 กุมภาพนัธ 2565 สละสทิธ์ิในระบบ 9 กุมภาพันธ 2565 

 

รอบที ่2 โควตา  

 มีการใชคะแนนสอบ สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย 

 เหมาะกับนองๆ ที่มีความสามารถพิเศษ และอยูในพื้นที่ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในรอบโควตานี ้จะมีทั้ง

โควตาพื้นท่ี โควตาโรงเรียน และโควตาความสามารถพิเศษดวย 
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 การรับสมัครมหาวิทยาลัยเปนผูกำหนด ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 4-5 พฤษภาคม 

2565 สละสทิธิ์ในระบบ 6 พฤษภาคม 2565 

 รอบที่ 3 Admission 

 ยกเลิกเกณฑ Admission 2 ที่ใชคะแนน O-NET เปนสัดสวนในการคัดเลือก 30%)  แตมหาวิทยาลัยสามารถออก

เกณฑหลายรูปแบบไดภายในรอบนี้ 

 เหมาะกับนองๆ ที่เนนฟตการฝกทำขอสอบ เพราะรอบนี้เนนการใชคะแนนสอบกลางเปนหลัก 

 รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลในระบบ 18 และ 24 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 18-19 

พฤษภาคม 2565 

 

 รอบที่ 4 Direct Admission 
 สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย 
 ในปนี้จะมีเพิ่มขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS หลังสอบติดดวย 
 หากสอบติดแลวไมเขาไปยืนยนัสิทธิ์ ก็จะถือวาไมมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
 รอบนี้เหมาะกับนองๆ ที่อาจจะยังไมไดสมัครในรอบกอนหนา หรือ พลาดจากรอบกอนๆ 
 การรับสมัครมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 ประกาศผลในระบบ 8 และ 18 มิถุนายน 2565 ยืนยันสิทธิ

ในระบบ 8-9 และ 18-19 มิถุนายน 2565 

ในรอบท่ี 3 และ 4 ไมอนุญาตใหสละสิทธิถาไมตองการ ไมตองกดยืนยันสิทธิ 

ทุกรอบ จะไมมีใชคะแนนโอเน็ต ยกเวนสถาบันนอกระบบ TCAS ขึ้นอยูดุลยพินิจของสถาบันนั้นๆ วาจะใชโอเน็ตหรอืไม 

 

 การเลือกอันดับ และคาสมัครสอบ 

จำนวนอันดับและคาสมัครรอบ 3 สามารถเลือกไดสูงสุด 10 อันดับ 

เลือกสมัครไดสูงสุด 10 อันดับ  

คาสมัครเริ่มตน 150 สูงสุด 900 บาท โดยเรียงคาใชจายดังนี้ 
o 1 อันดับ 150 บาท  2 อันดับ 200 บาท 
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o 3 อันดับ 250 บาท  4 อันดับ 300 บาท 
o 5 อันดับ 400 บาท  6 อันดับ 500 บาท 
o 7 อันดับ 600 บาท  8 อันดับ 700 บาท 
o 9 อันดับ 800 บาท  10 อันดับ 900 บาท 

เริ่มลงทะเบียน myTCAS 9 ธันวาคม 2564 (เด็กที่จะสมัครสอบเขามหาวิทยาลัยตองลงทะเบียนทุกคน) 

รอบ 1, 2 และ 4 มหาวิทยาลัยเปนผูกำหนดระยะเวลารับสมัครเอง 

ระบบการประมวลผล 2 ครั้งคือ เม่ือมีการประกาศผลครั้งแรกแลว หากไมพอใจผลอันดบัที่สอบติด สามารถยื่นความจำนงขอ

ประมวลผลครั้งที่ 2 ได โดยใชคะแนนและคณะเดิมที่เลือกมา แตจะขอประมวลผลใหมเฉพาะอันดับที่สูงกวาเทานั้น หากคณะ

เหลานั้นมีคนสละสิทธิ์ ก็จะมีการประมวลผลใหม หากไมสามารถขยับอันดับไดในการประมวลผลครั้งท่ี 2 ก็จะยังติดในอันดับเดมิ

อยู 
 การย่ืนยัน และสละสิทธิ์ 'TCAS65' 

ยืนยันสิทธิ ์เพื่อเขาศึกษาไดเพียง 1 สาขาเทานั้น 

ไมใชสิทธิ ์คือ การผานการคดัเลือกแลว แตไมตองการท่ีจะเรียน ใหกด "ไมใชสิทธ์ิ" ในระบบ 

สละสิทธิ ์คือ การยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ที่ไดดำเนินการไปแลว 

การตรวจสอบการใชสิทธิ์ คือ การที่สถาบันตรวจสอบการใชสิทธิ์ซํ้าซอน 

ทุกหลกัสูตรตองเขาระบบเพื่อบริหารการจัดการสิทธิ์ ไมวาจะเปนหลักสูตรไทยหรือนานาชาติ 

หากสอบติดและยืนยันสิทธ์ิในระบบ myTCAS แลว จะไมสามารถไปตอรอบอ่ืนได ตองสละสิทธิ์ในวันที่กำหนดกอนเทานั้น 

การสละสิทธิในระบบได 1 ครัง้ เพื่อสมัครคัดเลือกรอบตอไป 

ยกเวนในกรณทีี่สละสิทธิในสาขาแพทยศาสตร สาขาทันตแพทยศาสตร สาขาเภสัชศาสตร จะไมสามารถสมัครสาขาสาขานั้นๆ ใน

รอบตอไปไดยกเวนจะสละสิทธิสาขาดังกลาวจากมหาวิทยาลัยเอกชนมาสมัครในมหาวิทยาลัยรัฐ หรอืจากมหาวิทยาลยัรัฐมา

สมัครมหาวิทยาลัยเอกชน 

แตถาสอบติดแลวไมดำเนินการใดๆ ในระบบจะเรียกวา "ไมใชสิทธิ์" สามารถไปรอบตอๆ ไปได 

ปนี้ จะเปดชวงเวลาสละสิทธิ์ในระบบแค 2 ชวงเทานั้นคือ รอบ Portfolio และ โควตา รอบละ  1 วันเทานั้น คือ รอบท่ี 1 สละ

สิทธ์ิวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 และ รอบที่ 2  วันที ่6 พฤษภาคม 2565 
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 สมัครสอบ GAT/PAT ใน TCAS65 

 ในสวนของการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ในป 2565 นี้ ทปอ.จะเปนผูดำเนินการเองทั้งหมด และ

จะตองลงทะเบียนในระบบ TCAS 65 คือ จะตองมบีัญชี MyTcas  โดยสมัครที่

เว็บ myTCAS ใช username  และ password เดียวกับ myTCAS 

ขอสอบที่จะใชใน TCAS 65 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะเปน

ผูดำเนินการ สวนในรายวิชาอื่นๆ ทปอ.เปนผูดำเนินการออกขอสอบ โดย GAT 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) จะเปนผูดำนิน

การ และวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินการโดย 

ปฏิทินสมัครสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ 
 รับสมัครสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ในวันท่ี 15 – 28 ธันวาคม 2564 
 สอบ GAT/PAT วันที ่12 - 15 มีนาคม 2565  
 ประกาศผลสอบวันท่ี 18 เมษายน 2565 
 สอบวิชาสามัญ วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 
 ประกาศผลสอบวันท่ี20 เมษายน 2565 
 ผูสมัครสามารถเลือกสนามสอบที่ตองการเขาสอบเรียงลําดับ 5 แหง 
 คาสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท 
 คาสมัครสอบวิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท 
 ขอยกเลิกการสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ วันท่ี 10 – 13 กุมภาพันธ 2565 
 โดยคืนเงินคาสมัครสอบรอยละ 50 ผานระบบพรอมเพยของตนเอง 
 ยื่นคำรองขอทบทวนผลสอบออนไลน 21 - 28 เม.ย. 65 คาธรรมเนียมรายวิชาละ 100 บาท สูงสุดไมเกิน 300 บาทตอ

คน เปนการดูกระดาษคำตอบเทียบกับเฉลย พรอมผลคะแนนสอบ จากนั้นจะมีปุมยอมรับผลหรือขอทบทวนการตรวจคำตอบ 

พรอมเหตุผลเพื่อตรวจสอบตอไปโดยเจาหนาที่ 


