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กางรายละเอียด…ทีแคส ป 2566 

ปรับรายวิชา-สอบผานคอมพ 

เปดเงื่อนไขสละสิทธิ 

  ในที่สุด ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ก็ไดฤกษประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกกลาง

คัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศกึษา 2566 หรือทีแคส ป 2566 ท่ีมีการปรับครั้งใหญ 

 ไมวาจะเปนสอบรูปแบบใหม คือการนำ TGAT, TPAT และ A-Level เขามาแทนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ 

GAT การทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และวิชาสามัญ พรอมนำรองการสอบ “คอมพิวเตอร” เปนครั้ง

แรก!!  

 จนเกิดคำถามวา ทีแคสในป 2566 มีการเปลี่ยนแปลงไปมา จนสรางความสับสนใหเด็กๆ หรือไม?? 

 ซึ่งมติ ทปอ.ไดเห็นชอบระบบทีแคสใน 6 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ปรับรายวิชาสอบใหม โดยใชรูปแบบการสอบใหม คือการสอบ TGAT แบงการสอบ 3 สวน คือ English 

Communication, Critical & Logical Thinking Part และ Working Competencies ซึ่งการสอบTGAT กำหนดเวลาสอบ 3 

ชั่วโมง แตจะแจกขอสอบครั้งเดียว ดังนั้น ผูสอบจะสามารถแบงเวลาในการทำขอสอบแตละพารตได สวนการสอบ TPAT เลือก

สอบได 5 วิชา คือ TPAT 1 วิชาเฉพาะของ กสพท, TPTA 2 ศิลปกรรมศาสตร, TPTA 3 วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ

วิศวกรรมศาสตร, TPTA 4 สถาปตยกรรมศาสตร และ TPTA 5 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สำหรับการสอบ A-Level มีเวลาให

เลือกสอบ 16 วิชา คือ คณิตพื้นฐานประยุกต 1 คณิตศาสตรประยุกต 2 วิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกส เคมี ชวีวิทยา ภาษาไทย 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห  ฉบับประจำวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว  .- 
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สังคมศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ 7 ภาษา ประกอบดวย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี 

ภาษาจีน ภาษาสเปน และภาษาบาลี 

 2. การประกาศคะแนนสอบ TGAT และ TPAT2 ปนี้จะประกาศคะแนนสอบแยกยอย และคะแนนในภาพรวมใหดวย 

 3. การสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตรประยุกต 1 และคณิตศาสตรประยุกต 2 จัดสอบ 2 วิชา และสอบคนละเวลา 

เพื่อใหผูสมัครสามารถสอบไดทั้ง 2 พรอมกัน 

 4. แยกการสอบ 2 ชวง ชวงแรก สอบ TGAT และ TPAT เดือนธันวาคม 2565 และชวงที่ 2 สอบวิชา A-Level เดือน

มีนาคม 2566 เพ่ือลดภาระการสอบ และลดความเครยีดใหนักเรียนจากเดิมที่การสอบจะกระจุกตัวเดอืนมีนาคมเทานั้น 

 5. การสอบ TGAT และ TPAT 2-4 มีทั้งสอบผานคอมพิวเตอร และสอบผานกระดาษ โดยเสียคาสมัครสอบเทากัน แต

การสอบผานคอมพิวเตอร มีขอดีคือลดความผิดพลาดในเรื่องของการฝนกระดาษผิด หรือกระดาษขอสอบหาย และทราบคะแนน

เร็วกวาการสอบผานทางกระดาษ เพราะจะประกาศผลภายใน 3 วัน หลังจากสอบวิชาสุดทายเสร็จ 

 และ 6. ทีแคส ป 2566 ยังคงรอบการสมัคร 4 รอบ และมีรูปแบบการสมัคร 4 รูปแบบ ดังนี้ รอบที่ 1 แฟมสะสม

ผลงาน รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 แอดมิสชั่นส และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ หรือ Direct Admission แตผลสอบวิชา TGAT และ 

TPAT สามารถใชประกอบการพิจารณาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ได  

 ถือเปนโอกาสที่จะใหนักเรียนแสดงความสามารถผานการสอบเพ่ือสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาได 

 ทปอ.ยังไดปรับปฏิทินดำเนินการทีแคสใหม ดังนี ้

 1 พฤศจิกายน 2565 เริ่มลงทะเบียนใชงานในระบบทีแคส ป 2566 รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันประกาศรับ

สมัครเอง ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพันธ 2566 ยืนยันสิทธิในระบบ 7-8 กุมภาพันธ 2566 สละสิทธิในระบบ 9 กุมภาพันธ 

2566 หรือ 6 พฤษภาคม 2566 

 รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันประกาศรับสมัครเอง ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2566 ยืนยันสิทธิในระบบ 

4-5 พฤษภาคม 2566 สละสิทธิในระบบ 6 พฤษภาคม 2566 

 รอบที่  3 รับสมัครผานระบบ mytcas.com 7-13 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลรอบที่  1 20 พฤษภาคม 2566 

ประกาศผลรอบที่ 2 26 พฤษภาคม 2566 ยืนยันสิทธิในระบบ 20-21 พฤษภาคม 2566 สละสิทธิในระบบ 27 พฤษภาคม 2566 

 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร 28 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566 ประกาศผลในระบบครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 

2566 ประกาศผลคร้ังท่ี 2 23 มิถุนายน 2566 ยืนยันสิทธิในระบบครั้งที่ 1 13-14 มิถุนายน ประกาศผลครั้งที่ 2 23-24 มิถุนายน 

2566 

 สำหรับปฏิทินการสอบ TGAT และ TPAT ปรับเชนกัน มีกำหนดการดังนี้ 

 สมัครสอบ 1-10 พฤศจิกายน 2565  

 รับสมัครสอบเพิ่มเติมกรณีท่ีนั่งสอบดวยคอมพิวเตอรวาง 14-20 พฤศจิกายน 2565  

 พิมพบัตรที่นั่งสอบ 24 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2565  

 สอบ TGAT และ TPAT 2-5 10-12 ธันวาคม 2565 

 สวนการสอบ TPAT 1 เปนวิชาเฉพาะของ กสพท.จะสอบ 17 ธันวาคม 2565 โดยจะสอบดวยกระดาษเทานั้น 

แตสำหรับ TGAT และ TPAT 2-5 ผสูมัครสามารถเลือกไดวาสอบดวยกระดาษ หรือคอมพิวเตอร โดยจะสอบพรอมกัน วัน

และเวลาเดียวกัน เลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับได 
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 สวนปฏิทินการสอบ A-Level ยังคงกำหนดการเดิม คือ 1-10 กุมภาพันธ 2566 สมัครสอบ 24 กุมภาพันธ-20 

มีนาคม 2566 พิมพบัตรท่ีนั่งสอบ 18-16 มีนาคม 2566 สอบ A-Level 17 เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ 18-25 เมษายน 

2566 ยื่นคำรองขอทบทวนผลสอบทางออนไลน 

 โดยคาสมัครสอบรอบที่ 3 ทปอ.เห็นชอบใหกลับไปใชอัตราที่ใชเมื่อป 2564 คือเริ่มท่ี 150-900 บาท ขึ้นกับจำนวน

อันดับท่ีนักเรียนเลือก นอกจากนี้ ทปอ.ยังมีมติเห็นชอบการเทียบวุฒิ ม.6 สำหรับผูเรียนสายวิชาชีพจากตางประเทศ ใหสามารถ

เทียบโอนเพ่ือศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไดดวย 

 ในสวนของการยืนยันสิทธิ และสละสิทธิ กำหนดใหผูผานการคัดเลือกที่ไดยืนยันสิทธิในระบบแลว ตองสละสิทธิผาน

ระบบเทานั้น จึงจะถือวาการสละสิทธิสมบูรณ สามารถใชสิทธิสมัครในรอบตอไปตามขอกำหนดได โดยระบบกำหนดใหสละสิทธิ

ไดเพียง 1 ครั้ง เพ่ือสมัครรอบตอไปได 

ทั้งนี้ มีการปรับเพ่ิมเติม คือในรอบที่ 3 ผูท่ียืนยันสิทธิรอบ 3 และไมเคยสละสิทธิมากอน สามารถสละสิทธิในรอบที่ 3 ได เพราะ

รอบที่ 3 เดิม ทปอ.จะเปดใหยืนยันสิทธิหลังจากประกาศผลครั้งที่ 1 เมื่อผสูมัครขอยื่นประมวลผลครั้งท่ี 2 หากผูสมัครติดสาขาใด

สาขาหนึ่งท่ีเลือก ระบบจะยืนยันสิทธิใหอัตโนมัติ ซึ่งการยืนยันสิทธิอัตโนมัติ หลายคนมองวาเปนขอจำกัด เพราะผูสมัครไมทราบ

ลวงหนา ทปอ.จึงเปดโอกาสใหสละสิทธิในรอบดังกลาวไดดวย โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือผูสมัครจะตองไมเคยสละสิทธิในรอบกอน

หนานี้ 

 อยางไรก็ตาม มีขอกำหนดเพ่ิมเตมิของผูยืนยันสิทธิ แลวสละสิทธิในระบบ ยกเวนมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนี้ 

 ผยูืนยันสิทธิในสาขาแพทยศาสตร รอบที่ 1-2 แลวสละสิทธิ จะไมสามารถสมัครสาขาแพทยศาสตรในรอบตอไปได 

 ผยูืนยันสิทธิในสาขาทันตแพทยศาสตรแลวสละสิทธิ จะไมสามารถสมัครสาขาทันตแพทยศาสตรในรอบตอไปได 

 และผูยืนยันสิทธิในสาขาเภสัชศาสตรแลวสละสิทธิ จะไมสามารถสมัครสาขาเภสัชศาสตรในรอบตอไปได 

 ท้ังนี้ อดตั้งคำถามไมไดวา การนำรองสอบดวยคอมพิวเตอรครั้งนี้ ทปอ.จะนำบทเรียนจากปที่ผานมา ที่พบผูเขาสอบ

แอบพกอุปกรณไฮเทคเขามาถายภาพขอสอบจนหลุดไปทั่วโลกออนไลน มาปรับปรุงใหการสอบทีแคส ป 2566 รอบคอบขึ้น

อยางไร 

 ประเด็นนี้ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน ผูจัดการระบบทีแคส ใหคำตอบวา จากปท่ีผานมา ทปอ.มีประเด็นเรื่องการ

พิมพขอสอบผิด และเฉลยขอสอบผิด ดังนั้น ทปอ.จะปรับปรงุเรื่องดังกลาวใหดียิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ปที่ผานมา ทปอ.พบวาผเูขา

สอบมีการนำอุปกรณไฮเทคเขามาในหองสอบ จนขอสอบรั่ว อีกทั้งในปนี้จะมีการสอบผานคอมพิวเตอร และกระดาษ ดังน้ัน ทปอ.

จะมีระบบปองกันที่แนนหนา และมีกระบวนการปองกันการลอกขอสอบ 

“สวนการสอบผานกระดาษ ปนี้ ทปอ.จะอบรมผูคุมสอบใหมากข้ึน และจะนำตัวอยางอุปกรณมาใหดู พรอมกับอบรมใหผูคุมสอบ

สังเกตพฤติกรรมท่ีนาสงสัย เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือนปท่ีผานมา” รศ.ดร.ชาลีระบุ 

 เรียกไดวานองๆ นักเรียนท่ีกำลังจะตองสมัครสอบในระบบทีแคส ป 2566 คงตองเครียดกันอีกรอบ เพราะตองศึกษา

รายละเอียดของระบบใหมใหเขาใจ เนื่องจากยังไมคนุเคย… 

 เพื่อใหการสอบคัดเลือกในแตละรอบ เปนไปอยางราบรื่น!! • 

 

  


