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114 สุ ขุม วิ ท 23 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ า กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จด
ั ระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน ฉบับประจำวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564 หนา .. มูลคาขาว

สอบเขามหาวิทยาลัย TCAS 64 คาสมัครสอบเทาไร สอบวิชาอะไรบาง?
TCAS 2564 เปนรูปแบบการสอบเขามหาวิทยาลัย หรือการสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา ที่เขามาทดแทนระบบเดิมที่เรียกวา แอดมิชชัน โดย
จะตองสอบวัดความรูวิชาตางๆ ใหตรงตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งจะแบงการรับสมัครออกเปนรอบตางๆ ตามปฏิทินกำหนดสอบ ผูทสี่ มัครสอบจึงตอง
ติดตามขาวสารในแตละปอยางใกลชิด

ทำความรูจัก "TCAS" คืออะไร
TCAS คือ ระบบการคัดเลือกสอบเขามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม ยอมาจากคำวา Thai University Central Admission System เปนระบบที่เริ่มนำมาใช
ตั้งแตปการศึกษา 2561 ออกแบบระบบโดย ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ทุกๆ ป TCAS จะมีการคัดเลือกผูสมัครจำนวน 5 รอบ แต
สำหรับป 2564 มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม ลดเหลือ 4 รอบเทานัน้ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันนั่นเอง

สิ่งที่ควรรู กอนเตรียมตัวสมัคร TCAS
1. รูจักตัวเอง : ตองรูวาตัวเองชอบอะไร สนใจอะไร และมีความถนัดดานไหน เพื่อที่จะสามารถวางเปาหมายชีวิตได
2. รูจักอาชีพ : หาขอมูลวาคณะที่ตอ งการเรียน สามารถประกอบอาชีพอะไรไดบาง สอดคลองกับสิ่งที่ตองการทำหรือไม
3. รูจักวางแผน : วางแผนการสอบ เลือกรอบสมัครที่เหมาะสมกับตัวเอง ควรรูวารอบนัน้ ตองใชคะแนนอะไรยืน่ บาง
ทั้งนี้ สามารถหาขอมูลการรับสมัครของมหาวิทยาลัย ไดที่ www.mytcas.com/search โดยจะมีรายละเอียดระบุไววา แตละมหาวิทยาลัยมีการเปดรับ
สมัครคณะไหน มีโควตาหรือเปลา และผูสมัครควรมีคณ
ุ สมบัตอิ ะไรบาง
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ประเภทคะแนนสอบ ที่ใชสำหรับ TCAS 2564 พรอมคาสมัครสอบ ตองจายเทาไร?
การคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยดวยระบบ TCAS จำเปนตองใชคะแนนสอบประเภทตางๆ มาใชคิดคำนวณคะแนน ซึ่งอาจจะมีสัดสวนที่แตกตางกัน ตามแต
ละคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับประเภทคะแนนสอบทีน่ กั เรียน ชั้น ม.6 ควรมีเก็บไว มีดังนี้
1. GPAX
GPAX คือ เกรดเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา ตลอดการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย ทุกปการศึกษา ตั้งแต ม.4-ม.6 นัน่ หมายความวาเกรดเฉลีย่ สะสม จะ
ถูกนำมาใชคดิ คำนวณเปนคะแนนในการคัดเลือก TCAS แตละรอบดวยนั่นเอง ซึ่งคานํ้าหนักจะอยูที่ราว 10-20%
คาสมัครสอบ : ไมมีคาใชจาย เนื่องจากเปนเกรดเฉลีย่ สะสมเดิมอยูแ ลว
2. O-NET
การสอบวัดความรูในรายวิชาตางๆ ประกอบดวย 5 วิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยจะเปดสอบปละ
1 ครั้ง และนำมาใชคำนวณคะแนนสำหรับเขามหาวิทยาลัย มีคานํ้าหนักคิดเปน 30%
ชวงสอบ : วันที่ 27-28 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 27 เมษายน 2564
คาสมัครสอบ : ฟรี ไมเสียคาใชจาย
3. GAT/PAT
GAT ขอสอบใชวัดความถนัดทัว่ ไป แตละมหาวิทยาลัยจะเปนผูกำหนดสัดสวนนํ้าหนักของคะแนนที่ใชยื่น ตั้งแต 10-50% โดยขอสอบจะแบงออกเปน 2
สวน ดังนี้
- GAT สวนเชือ่ มโยง ใชประเมินความสามารถในการอาน เขียน วิเคราะห แกโจทยปญ
 หา
- GAT สวนภาษาอังกฤษ ใชประเมินความสามารถในการอาน และสื่อสารภาษาอังกฤษ
ชวงสอบ : วันที่ 20-23 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 23 เมษายน 2564
คาสมัครสอบ : 140 บาท
PAT ขอสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ จะใชวัดความรูพื้นฐาน เพื่อใชประเมินศักยภาพของผูเรียนในวิชาชีพตางๆ คานํ้าหนักที่ใชคดิ คำนว
คะแนน ขึน้ อยูกับแตละมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต 10-50% โดยวิชาสอบ มีทั้งหมด 7 วิชา ดังนี้
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1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ (เลือกสอบได 1 ภาษา)
- PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
- PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
- PAT 7.3 ภาษาญี่ปุน
- PAT 7.4 ภาษาจีน
- PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
- PAT 7.6 ภาษาบาลี
- PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
ชวงสอบ : วันที่ 20-23 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 23 เมษายน 2564
คาสมัครสอบ : วิชาละ 140 บาท
4. วิชาเฉพาะ
การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชา สวนใหญจะเปนการสอบวิชาเฉพาะทาง เชน การสอบ กสพท. สำหรับแพทย, ทันตะ, สัตวแพทย,
เภสัช รวมถึงการสอบความถนัดวิชาเฉพาะทางศิลปะ วิชาเฉพาะทางดนตรี ฯลฯ โดยทางมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับสมัคร จะเปนผูจัดสอบเอง ซึ่งคะแนน
จะมีอายุ 1 ป
ชวงสอบ : วันที่ 6-10 เมษายน 2564
ประกาศผลสอบ : แลวแตมหาวิทยาลัยกำหนด
คาสมัครสอบ : แลวแตวิชาทีใ่ ชสอบ
5. 9 วิชาสามัญ
ขอสอบกลาง ที่จะสอบเพื่อนำคะแนนไปใชในการรับตรงเขามหาวิทยาลัย จัดสอบโดย สทศ. โดยวิชาทีเ่ ปดสอบ มีจำนวนทั้งหมด 9 วิชา ไดแก ภาษาไทย,
สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 1, คณิตศาสตร 2, ฟสิกส, เคมี, ชีววิทยา และวิทยาศาสตรทวั่ ไป ซึ่งไมจำเปนตองสอบทุกวิชา แตสามารถเลือกสอบได
สูงสุด 7 วิชา
ชวงสอบ : วันที่ 3-4 เมษายน 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 29 เมษายน 2564
คาสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท
6. วัดความสามารถทางภาษา
สอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 สวนใหญการสอบทางภาษา มักใชยื่นเขาคณะ-สาขา ที่เปดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ ซึ่งเกณฑคะแนนก็ขึ้นอยูกับแตละมหาวิทยาลัย และสถาบันกำหนด เชน การสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, BMAT, CU-TEP, SAT เปนตน
ชวงสอบ : แลวแตมหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลสอบ : แลวแตมหาวิทยาลัยกำหนด
คาสมัครสอบ : ตั้งแต 500-7,500 บาท
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TCAS 64 รูปแบบใหม และรายละเอียดการสมัครคัดเลือก
นักเรียนชัน้ ม.6 ที่ประสงคจะเขาคัดเลือกในระบบ TCAS จะตองลงทะเบียนใชงานผานเว็บไซต https://student.mytcas.com ซึ่งเริ่มเปดใหลงทะเบียน
ตั้งแตวนั ที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผานมา โดยนักเรียนตองสรางบัญชี เพื่อใชสำหรับตรวจสอบขอมูล และสมัครการสอบรอบตางๆ รวมถึงนำคะแนนตางๆ
มาใชคิดคำนวณไดอยางถูกตอง สำหรับ TCAS 2564 ลดรอบการสมัครเหลือเพียง 4 รอบ ไดแก
รอบที่ 1 : Portfolio
มหาวิทยาลัยจะเปนผูก ำหนดการรับสมัครเอง โดยเนนพิจารณาผลงาน และคุณสมบัติทโี่ ดดเดนของผูสมัคร
รอบที่ 2 : โควตา
ใชคะแนนสอบกลาง เชน O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ในการยื่นสมัคร ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง โดยเนนผูสมัครในพืน้ ที่ และพิจารณาจาก
คุณสมบัตขิ องผูสมัคร
รอบที่ 3 : Admission 1 และ Admission 2
เปนการเปดรับสมัครพรอมกัน แตจะแยกเกณฑสำหรับการคัดเลือก ไดแก
- Admission 1 : เนนใหนํ้าหนักคะแนนสอบในสัดสวนที่มาก โดยจะใชคำแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ ทางมหาวิทยาลัยเปนผู
กำหนดเกณฑการคัดเลือกเอง
- Admission 2 : เนนใหนํ้าหนักคะแนนผลการเรียนในชั้นเรียน และการสอบเพิ่มเติม เชน GPAX, O-NET, GAT/PAT โดยใชเกณฑกลางในการคัดเลือก
รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ
รอบนี้จะเนนเปดรับผูที่ยังไมมีที่เรียน โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดเกณฑคัดเลือก ไดอยางเปนอิสระ

ปฏิทิน TCAS 2564 กำหนดการรับสมัครของแตละรอบ
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ปฏิทิน TCAS
2564 (ที่มาของภาพ : student.mytcas.com)
การเตรียมพรอม วางแผน และติดตามปฏิทินกำหนดสอบ สำหรับการคัดเลือกดวยระบบ TCAS จะชวยใหการสอบเขามหาวิทยาลัย เปนไปอยางราบรื่น
มากยิ่งขึ้น ขอใหนกั เรียนชัน้ ม.6 ทุกคนโชคดีกับการสอบ TCAS 2564
ที่มา : www.mytcas.com
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