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การรบัสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา

ในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง



ระบบ TCAS มีขอ้ดีอย่างไร ?

◦ลดความเหลือ่มล  า้ ลดการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ เกดิความเท่าเทยีมกนั

◦นกัเรยีนไมต่อ้งวิง่รอกสอบ (ส่วนกลางพยายามจะท าใหเ้ป็นระบบออนไลน)์

◦ระบบการรบัเขา้ ไม่เป็นภาระค่าใชจ่้ายของนกัเรยีนมากเกนิไป (กรณีรบัตรงสมคัร
หลายที)่ 

◦สอบเมือ่เรยีนจบ ม.6 

◦นกัเรยีน 1 คน ม ี1 สทิธิ์ ยนืยนัสทิธิ์ได ้1 ทีน่ ัง่เท่านัน้



ปี 2565 สอบอะไรบา้ง

GAT

PAT

9 วชิาสามญั
ขอ้สอบวชิาเฉพาะตา่ง ๆ 

ที่มหาวทิยาลยัจดัสอบเอง

**เด็ก’ 66  เจอขอ้สอบ #TGAT #TPAT  แบบใหม่ 

( Attitude & Competency Examination )

สอบผ่านระบบคอมพวิเตอร*์*

กสพท.



ปี 2565 สอบอะไรบา้ง?

รายการที่ วัน เดือน ปี รายการสอบ

1 26 มีนาคม 2565 วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท.)

2 …….. กุมภาพันธ์ 2565 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2654

3 10-13 มีนาคม  2565 GAT/PAT

4 19-20 มีนาคม 2565 9 วิชาสามัญ

5 24-31 มีนาคม 2565 วิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย



การคดัเลอืกระบบ TCAS 2565

รอบที ่1 การรบัดว้ย Portfolio

รอบที ่2 การรบัแบบโควตา

รอบที ่4 Direct Admission

การรบัตรงอสิระ

รอบที่ 3 การรบัแบบ ADMISSION 



รอบที่ 1 การรบัดว้ย Portfolio

 เนน้ดูผลงาน ไมม่สีอบขอ้เขยีน ไมใ่ชค้ะแนนสอบ

 พจิารณาจากผลงาน การสอบสมัภาษณ ์และแฟ้มสะสมงาน

 เอกสารทีจ่ดัส่งไมเ่กนิ 10 หนา้กระดาษ A4 (ไมร่วมปก)
 ถา้จะใชค้ะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 ภาคเรยีน หรอื 5 ภาคเรยีน

 รายละเอยีดอืน่ ๆ น ามาเพิม่เตมิในวนัสอบสมัภาษณ์ได ้

 โครงการทีต่อ้งใชค้ะแนนสอบ IELTS   TOFEL   CUTEP สามารถถจดั

อยู่ในกลุม่นี้ได ้เพราะถอืวา่เป็นขอ้สอบขอ้เขยีนทีไ่มไ่ดเ้กี่ยวขอ้งกบัขอ้สอบ

กลางทีจ่ดัสอบ



รอบที่ 1 การรบัดว้ย Portfolio
กลุม่เป้าหมาย : นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ

- ท ากจิกรรมมาตลอด และคอยเก็บประวตัิการท ากจิกรรมของตวัเอง

- มผีลงานเป็นชิ้นเป็นอนั มรีางวลัการนัต ีเพราะหลายมหาวทิยาลยั อาจจะมี

ก าหนดข ัน้ต า่ของรางวลัไวด้ว้ย เช่น จะตอ้งไดอ้นัดบั 3 ขึ้นไป หรอื ตอ้งชนะเลศิเท่านัน้ 

เป็นตน้

- เตรยีมตวัก่อนเพือ่น จะไดเ้ปรยีบ และตอ้งรูว้า่ตวัเองอยากเขา้อะไร คณะอะไร

- ชอบใชท้กัษะต่าง ๆ มากกวา่การสอบ เพราะในบางโครงการ เช่น ทกัษะทาง

กฬีา อาจจะมกีารทดสอบกฬีา หรอื ดา้นศิลปะการแสดง



ยื่นไดห้ลายที่ 

แต.่..

เลอืกยนืยนัสทิธิ์ไดเ้พยีง 1 ที่เทา่นั้น!!

...ไปต่อ...

รอบที่ 2 โควตา



รอบที่ 2 การรบัแบบโควตา
 มกีารก าหนดพื้นทีใ่นการจดัสรรโควตา เช่น โควตาจงัหวดั โควตาภมูภิาค โควตาโรงเรยีน

 จะสมคัรกี่ทีก่็ได ้

 ใชค้ะแนนสอบของ สทศ. หรอืมหาวทิยาลยัจดัสอบเอง+ สอบสมัภาษณ์
 มหาวทิยาลยัก าหนดเกณฑ/์คุณสมบตัเิอง 

 สมคัรโดยตรงกบัมหาวทิยาลยั 

 สมคัรก่อนไม่เหน็คะแนน

 สาขาวชิา สามารถดงึคะแนนจาก สทศ. มาใชใ้นการคดัเลอืกได ้เช่น คะแนนสามญั 9 วชิา, 

คะแนน GAT/PAT และใชค้ะแนน GPAX 5 หรอื 6 ภาคเรยีน จากศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ

เพือ่การศคดัเลอืกเขา้สถาบนัอดุมศึกษา



รอบที่ 2 การรบัแบบโควตา

กลุม่เป้าหมาย : 

- เหมาะกบัคนทีไ่มอ่ยากเรยีนไกลบา้น เพราะจะมโีควตาส าหรบันกัเรยีนหรอืโรงเรียนในพื้นที่

- รูต้วัวา่มสีทิธพิเิศษ หรอื เครอืขา่ยความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั เช่น โควตาโรงเรยีน โควตา

หอ้งเรยีนพเิศษ เป็นตน้

- มคีวามสามารถพเิศษ จะคลา้ยๆ กบัรอบ Portfolio แต่คุณสมบตัโิหดนอ้ยกวา่

- มคีวามสามารถพเิศษ แต่เตรยีมตวัในรอบ 1 Portfolio ไมท่นั ก็มาใชค้ะแนนสอบ

ส่วนกลางเขา้ช่วย



ยื่นไดห้ลายที่ 

แต.่..

เลอืกยนืยนัสทิธิ์ไดเ้พยีง 1 ที่เทา่นั้น!!

...ไปต่อ...

รอบที่ 3 

Admission

ได ้ ไม่ได ้





รอบที่ 3 Admission

- เหมาะกบัคนทีอ่ยากสอบเขา้คณะทีไ่มเ่ปิดรบัในรอบ 1-2

- เนน้ฟิตสอบมากกวา่มคีวามสามารถพเิศษ เพราะในรอบนี้ ความสามารถพเิศษต่าง ๆ    

ไมม่ผีลแลว้ วดักนัทีค่ะแนนสอบลว้น ๆ

- มคีณะในใจมากกวา่ 1 คณะ หรอื อยากเขา้คณะใด ๆ มากกวา่ 1 สาขา 

เช่น อยากเขา้วศิวะฯ ม.A รอบ 1-2 จะใหเ้ลอืกแค่ 1 สาขา แต่เมือ่มาในรอบแอดมชิช ัน่ 

จะเลอืกคณะเดยีวกนั 3 สาขาก็ได ้

- อยากเขา้คณะในกลุม่ กสพท เพราะ กสพท เปิดรบัในรอบแอดมชิช ัน่ แค่รอบเดยีว







การสมคัรลงทะเบียนในระบบ MY TCAS

ระบบเปิดลงทะเบียน 9 ธนัวาคม 2564

สมคัรสอบ GAT, PAT, วชิาสามญั
วนัที่ 15-28 ธนัวาคม 2564

GAT,PAT 

วชิาละ 140 บาท

วชิาสามญั

วชิาละ 100 บาท





รอบที่ 3 Admission

Admission - เนน้การสอบส่วนกลาง (GAT, PAT, วชิาสามญั, วชิาเฉพาะ)

- เกรด (ขึ้นอยู่กบัมหาวทิยาลยัก าหนด)

- มหาวทิยาลยัก าหนดเกณฑก์ารคดัเลอืกเอง โดยใชค้ะแนนสอบจาก

ส่วนกลาง 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร-์วทิยาศาสตร์ สสวท.

กลุ่มวชิาอืน่ ๆ ทปอ. (มศว)

GAT เช่ือมโยง ทปอ. (ม.ธรรมศาสตร)์



ยกเลกิการสมัครสอบได้

เช่น กรณีสอบตดิ

TCAS รอบที ่1

หรอื เปลีย่นใจไป

เรยีน ม.เอกชน         

ฯลฯ

ยกเลกิ
ไดร้บัเงนิค่าสมคัรคนื 50%

ผ่านระบบ PromptPay

10-13 ก.พ. 65



สนามสอบ (รู้สนามสอบ 15 ธ.ค.64)

สามารถเลือกสนามสอบได้เอง 5 แห่ง

กรณีโรงเรียนตนเองเป็นสนามสอบ...

ให้สิทธิ์เลือกสนามสอบของโรงเรียนตนเองได้ก่อน

ระบบใชว้ธิี Random ในล าดบัทีเ่ลอืก



เปิดระบบขอทบทวนผลสอบออนไลน์

21-28 เมษายน 2565

สามารถขอให้ทางระบบทบทวนผลสอบของตนเองได้

ค่าใช้จ่าย.....วิชาละ 100 บาท/คน 

จ่ายเหมา 300 บาท ทบทวนได้ทุกวิชา



เปิดระบบขอทบทวนผลสอบออนไลน์

- ท าในระบบ MY TCAS

- ดูกระดาษค าตอบ เทียบกับ กระดาษเฉลยค าตอบ

- เห็นคะแนนสอบของตนเอง

- มีปุ่มยอมรบัผล หรือ ขอทบทวนการตรวจค าตอบโดยต้องแนบเหตุผลด้วย 

หากพบจุดผิดพลาด

- เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว...จะมรีะบบแจ้งผลการตรวจค าตอบ



ระบบการคิดค านวณคะแนน

ในการจัดอันดับคณะ จะมีระบบการประมวลคะแนนให้

โดยนักเรียนจะต้องพิจารณาและตัดสินใจเอง

ในการ...เลือก....เสี่ยง...ลุ้น....จากการจัดอันดับ



หลกัการประมวลผลในรอบ Admission

ระบบน ำคะแนนของผู้สมัครทุกคนในแต่ละสำขำวิชำ                
ไปเรียงล ำดับจำกสูงสุดไปต  ำสุด โดยไม่สนใจวำ่จะวำงไว้ในอนัดบัที เทำ่ไหร่

Sorting : จำกนั้น...ระบบจะประมวลผลว่ำผู้สมัครแต่ละคนจะติดในสำขำวิชำไหน       
โดยจะไล่ดูทีละอันดับที เลือกสมัครไป คือจะเริ มพิจำรณำในอันดับที  1 ก่อน ถ้ำติดก็ติดเลย และถ้ำ
ไม่ติดก็จะไปดูอันดับที  2 ว่ำติดไหม ถ้ำยังไม่ติด จะเลื อนไปดูอันดับถัดไป จนกว่ำจะติด หรือไม่ติด
อะไรเลย





หลกัการประมวลผลในรอบ Admission

น.ส. A นำย B นำย C น.ส. D นำย E

อันดับที  1 จุฬำฯ จุฬำฯ มก. มช. มข.

อันดับที  2 มก. มธ. มธ. มข. มช.

อันดับที  3 มธ. มก. มข. มฟล. มน.

อันดับที  4 มจธ. มศก. มช. มน. มฟล.

อันดับที  5 มศว มศว มฟล. ม.บูรพำ ม.อ.

อันดับที  6 มศก. มข. สจล. มธ. มวล.

ผลกำร
คัดเลอืก #1

อันดับที  1
(จุฬำฯ)

อันดับที  3
(มก.)

อันดับที  6
(สจล.)

ไม่ผ่ำนกำร
คัดเลือก

อันดับที  4 
(มฟล.)

การประมวลผล คร ัง้ที่ 1



หลกัการประมวลผลในรอบ Admission คร ัง้ที่ 1

ยนืยนัสทิธิ์

(#ครัง้ที ่1 ทกุคน)

ขอรบัการประมวลผล

คร ัง้ที่ 2
ไม่ใชส้ทิธิ์

ไม่อนุญาต

ใหส้ละสทิธ์ิ

ไปนอนรอรอบที่ 4

18-19 พ.ค.65

กรณีที่ยงัไม่พอใจกบัผลการคดัเลอืก

ในการประมวลผลคร ัง้ที่ 1



หลกัการประมวลผลในรอบ Admission
การประมวลผล คร ัง้ที่ 2

น.ส. A นาย B นาย C น.ส. D นาย E
อันดบัที ่1 จุฬาฯ จุฬาฯ มก. มช. มข.
อันดบัที ่2 มก. มธ. มธ. มข. มช.
อันดบัที ่3 มธ. มก. มข. มฟล. มน.
อันดบัที ่4 มจธ. มศก. มช. มน. มฟล.
อันดบัที ่5 มศว มศว มฟล. ม.บูรพา ม.อ.
อันดบัที ่6 มศก. มข. สจล. มธ. มวล.

ผลการคดัเลอืก #1
อันดับที่ 1 
(จุฬาฯ)

อันดับที่ 3 
(มก.)

อันดับที่ 6
(สจล.)

ไม่ผ่านการ
คัดเลือก

อันดับที่ 4 (มฟล.)

ขอยนืยนัสทิธิ์ ยืนยันอันดับที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์
ขอลุ้นอันดับที่ 

1,2,4,6
ขอลุ้นอันดับที่ 

1,2,3,4,5,6
ขอลุ้นอันดับที่ 1,2

ผลการคดัเลอืก #2 - -
อันดับที่ 6

(สจล.)
อันดับที่ 4

(ม.น.)
ไม่ผ่านการ
คัดเลือก



หลกัการประมวลผลในรอบ Admission คร ัง้ที่ 2

ยนืยนัสทิธิ์ ไม่ใชส้ทิธิ์ ไม่อนุญาต

ใหส้ละสทิธ์ิ

ไปนอนรอรอบที่ 4

24 พ.ค.65



รอบที่ 3 Admission

สมคัรทางเวบ็ไซต์ My TCAS
สมคัรไดสู้งสุด 10 อนัดบั

อนัดบัที่ 1 = 150 บาท

อนัดบัที่ 2 - 4 อนัดบัละ 50 บาท

อนัดบัที่ 5 - 10 อนัดบัละ 100 บาท

สมคัรครบ 10 อนัดบั 900 บาท

https://www.mytcas.com/


...ไปต่อ...

รอบที่ 4 รบัตรงอสิระ

ได.้.? ไม่ได.้.?



รอบที่ 4 Direct Admission - รบัตรงแบบอสิระ

เกณฑก์ารรบัตรงอิสระ                 แต่ละมหาวิทยาลยัจะเปิดรบัและ

พิจารณาจากคะแนน / ใชค้ะแนนสอบของ ทปอ. หรือ

มหาวทิยาลยัจดัสอบเอง กรณีที่นักเรยีนไม่มีคะแนนของวชิาที่ตอ้งการ

เหมาะกบัคนที.่..............

- คนทีเ่ตรยีมตวัชา้ กวา่จะพรอ้มก็ปิดรบัสมคัรกนัไปหมดแลว้

- คนทีส่อบไมต่ดิในรอบก่อนหนา้น้ี

- ตดิในรอบอื่น ๆ แต่ยงัไมไ่ดค้ณะหรอืสาขาทีต่อ้งการ



รอบที่ 4 Direct Admission - รบัตรงแบบอสิระ

มหาวทิยาลยัก าหนดคุณสมบตัเิอง.....

เริ่มรบัสมคัรวนัที ่25 พ.ค. 2565

การประกาศผลและการยนืยนัสทิธิ์ มี 2 รอบ

ตอ้งเขา้ระบบ เพือ่ยนืยนัสทิธิ์ดว้ย ทกุรอบ

ยนืยนัสทิธิ์ ไม่ใชส้ทิธิ์
ไม่อนุญาต

ใหส้ละสทิธ์ิ



การยนืยนัสทิธิ์ และสละสทิธิ์ ปี 2565

รอบ วันยืนยนัสทิธิ์ วันสละสทิธิ์

รอบท่ี 1 Portfolio 7 - 8 ก.พ. 65 9 ก.พ. 65

รอบท่ี 2 Quota 4 - 5 พ.ค. 65 6 พ.ค. 65

รอบท่ี 3 Admission (คร้ังที่ 1)

รอบที่ 3 Admission (คร้ังที่ 2)

18 - 19 พ.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์

ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

รอบที่ 4 Direct Admission (คร้ังที่ 1)

รอบที่ 4 Direct Admission (คร้ังที่ 2)

8 - 9 มิ.ย. 65

18 - 19 ม.ิย. 65

ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์



ขอ้ควรจ า

ตอ้งสละสทิธิ์ใหท้นักอ่นการรบัสมคัร...รอบต่อไป

“การสละสทิธิ์ คอื การสละสทิธิ์”

สละแลว้ขอคืนไม่ได ้ !!
เพราะฉะนัน้ก่อนการยนืยนัสทิธิ์และการสละสทิธิ์ ควรจะพจิารณาด ีๆ        

อย่างถีถ่ว้น เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาและเกดิปญัหาตามมาภายหลงั

TCAS65 ก าหนดใหว้นัสละสทิธิ์ มีเพยีง 1 วนั



ตดิตามข่าวสารการสมคัรสอบ จาก ทปอ. ไดท้ี่

http://cupt.net

https://th-th.facebook.com 

http://mytcas.com/




การเตรยีมตวั…รบัมือ

คน้หาตวัเอง

คณะนัน้เปิดรบัสมคัรรอบไหนบา้ง

 ใชเ้กณฑ/์คุณสมบตั/ิใชค้ะแนนอะไรบา้งในการสมคัร

 ดูคะแนนยอ้นหลงัทกุคณะ

 วนัประกาศรบัสมคัร/วนัประกาศผล/วนัสมัภาษณ/์วนัเคลยีรร์ิ่งเฮา้ส ์

 เขา้ค่ายคณะ/รบัตรงต่าง ๆ

ค านวณค่าเทอม/การสนบัสนุนจากครอบครวั


