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คู่มือการสอบ TCAS65 ปีการศึกษา 2565
สาหรับผู้เข้าสอบ
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งมติ
การประชุมคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการ สทศ. มีมติว่า ในกรณีการดาเนินการจั ดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามั ญ
ปีการศึกษา 2565 หาก สทศ. ต้องดาเนินการจัดสอบตามแนวทางเดียวกันกับปีการศึกษา 2564 อาจะส่งผลให้
ลักษณะของการดาเนินงานไม่ครอบคลุมขั้นตอนที่สาคัญ ๆ อันเป็นสาระหลักของมาตรฐานการทดสอบฯ
ดังนั้น สทศ. จึงไม่สามารถดาเนินการให้บริการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัด
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และการจัดการทดสอบวิชาสามัญ ให้แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่
22 สิง หาคม 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ง านการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป
(GAT) และวิชาความถนัด ทางวิ ชาการและวิช าชีพ (PAT) และวิชาสามัญ อยู่ภายใต้ความรั บผิ ด ชอบของ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินงาน TCAS เป็นผู้ดาเนินการ
พิ จ ารณาแนวทางการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด การทดสอบวิ ช าความถนั ด ทั่ ว ไป ( GAT)
และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และวิชาสามัญ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงได้มีโครงการบริหารการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และการจัดการทดสอบวิชาสามัญ เพื่อให้งานจัดการทดสอบ
มีความเป็นมาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
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นิยามศัพท์
ระบบการจัดการทดสอบ TCAS65 รายวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และรายวิชาความถนัด
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565
ทปอ.

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สมาคม ทปอ.

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ทปอ.มรภ.

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทปอ.มทร.

ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สสอท.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สทศ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กสพท

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบัน

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ TCAS65

GAT

ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test)

PAT

ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test)

วิชาสามัญ

วิชาสามัญ 9 วิชา

ผู้สมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถสมัครสอบได้ ตามคุณสมบัติที่ระบบการจัดการทดสอบ TCAS65
กาหนด

รายวิชา

รายวิ ช าที่ เ ปิ ด ให้ ส ามารถสมั ค รสอบได้ GAT/PAT จ านวน 14 รายวิ ช า และวิ ช าสามัญ
จานวน 9 รายวิชา
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1. การสมัครสอบ
ข้อกาหนดการสมัครสอบ
1) การสมัครสอบรายวิชา TCAS65 ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผ่านเว็บไซต์
student.mytcas.com และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบบกาหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัครสอบ
2) ผู้สมัครต้องยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลและรับผิดชอบอัปโหลดภาพถ่ายของผู้สมัครเข้าระบบ โดย
ภาพถ่ายที่อัปโหลดเข้ามานั้น ต้องเป็นรูปถ่ายตัวบุคคลหน้าตรง ภาพไม่กลับหัว และสวมใส่ชุดสุภาพ มิฉะนั้น
อาจถูกปฏิเสธการเข้าสอบได้
3) ผู้ ส มั ค รสามารถเลื อ กสนามสอบที่ ต้ อ งการได้ ไ ม่ เ กิ น 5 แห่ ง ที่ ไ ม่ ซ้ ากั น ของวั น สอบแต่ ละวัน
โดยเรียงตามลาดับที่ตนเองต้องการเข้าสอบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยที่ผู้สมัครเลือกสนามสอบรายวัน
เมื่อเลือกรายวิชาสอบและสนามสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องกดยืนยันการสมัคร โดยการกรอกรหัสยืนยันตัวตน
(One Time Password, OTP) ที่ได้รับผ่านระบบ SMS ทางโทรศัพท์ หรือ E-mail
4) ผู้สมัครสามารถแก้ไข/เพิ่ม/ลด รายวิชาสอบ-สนามสอบได้ (สนามสอบเลือกเป็นรายวันไม่ใช่เลือก
แต่ละรายวิชา) และแก้ไขรายวิชาสอบ-สนามสอบ สามารถดาเนินการได้รวมทั้ง หมด 3 ครั้ง โดยนับจาก
การกรอกรหัสยืนยันตัวตน (One Time Password, OTP) ที่ได้รับผ่านระบบ SMS ทางโทรศัพท์ หรือ E-mail
ได้สาเร็จ
5) ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกรายวิชาสอบ-สนามสอบ อีกหลังจากเลือกยืนยันตัวตนครบ
แล้ว 3 ครั้ง ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบใหม่ (Set Zero) โดยต้องยกเลิกการสมัครสอบเดิมก่อนแล้วดาเนินการ
สมัครสอบใหม่ และเริ่มต้นดาเนินการเลือกรายวิชาสอบ-สนามสอบ ยืนยันการเลือก ชาระเงินค่าสมัคร และพิมพ์
ใบสมัครใหม่ได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
6) ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ไม่เกินคนละ 15 รายวิชา และจะต้องเป็นวิชาที่ไม่สอบในวันและเวลา
เดียวกัน ประกอบด้วยรายวิชา วันและเวลาในการสอบ ดังนี้
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กาหนดการสอบรายวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
วันที่สอบ

12 มีนาคม 2565

13 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2565

15 มีนาคม 2565

วิชา

รหัส
ผู้เข้าสอบพิเศษ
ผู้เข้าสอบปกติ
(กรณีผู้พิการทางสายตา)
วิชา

GAT ความถนัดทั่วไป

85 08.30-11.30 น.

08.30-12.15 น.

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

71 13.00-16.00 น.

13.00-16.45 น.

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

72 08.30-11.30 น.

08.30-12.15 น.

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

75 13.00-16.00 น.

13.00-16.45 น.

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

73 08.30-11.30 น.

08.30-12.15 น.

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 74 13.00-16.00 น.

13.00-16.45 น.

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

76 08.30-11.30 น.

08.30-12.15 น.

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

77

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

78

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

79

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

80 13.00-16.00 น.

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

81

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

82

PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

83

คู่มือการสอบ TCAS65 ปีการศึกษา 2565 สาหรับผู้เข้าสอบ

13.00-16.45 น.
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กาหนดการสอบรายวิชาสามัญ
วันที่สอบ

วิชา

ชีววิทยา
ฟิสิกส์
19 มีนาคม 2565 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 2
20 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
เคมี

ผู้เข้าสอบพิเศษ

รหัสวิชา

ผู้เข้าสอบปกติ

69
49
99
09
19
39
89
29
59

08.30-10.00 น.

08.30-10.25 น.

11.00-12.30 น.

11.00-12.55 น.

13.30-15.00 น.
15.30-17.00 น.

13.30-15.25 น.
15.30-17.25 น.

08.30-10.00 น.

08.30-10.25 น.

11.00-12.30 น.
13.30-15.00 น.

11.00-12.55 น.
13.30-15.25 น.

(ผู้พิการทางสายตา)

หมายเหตุ: สาหรับผู้เข้าสอบพิเศษ คือ ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านสายตา หรือ ความพิการทางสายตา ได้แก่
สายตาเลือนราง หรือตาบอด
ปฏิทินการดาเนินการทดสอบ TCAS65 ปีการศึกษา 2565
สาหรับผู้เข้าสอบ
กิจกรรม
1. เปิดลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com
2. สมัครเลือกวิชาสอบ และสนามสอบ
3. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสนามสอบ และพิมพ์บัตร
ประจาตัวผู้เข้าสอบรายวิชา
4. การสอบวิชา GAT/PAT
5. การสอบวิชาสามัญ
6. ประกาศผลคะแนนสอบ GAT/PAT
7. ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ
8. ยื่นคาร้องขอทบทวนผลคะแนนสอบ Online
คู่มือการสอบ TCAS65 ปีการศึกษา 2565 สาหรับผู้เข้าสอบ

กาหนด
9 ธันวาคม 2565
21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์
2565
21 กุมภาพันธ์ 2565
12 – 15 มีนาคม 2565
19 – 20 มีนาคม 2565
18 เมษายน 2565
20 เมษายน 2565
21 – 28 เมษายน 2565
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2. การเตรียมตัวก่อนการสอบ
2.1 เอกสารการเข้าสอบ
ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสารเข้าสอบดังนี้
1. บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบรายวิชา โดยให้ผู้เข้าสอบพิมพ์เอกสาร “บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
รายวิชา” รายวิชาละ 1 ใบ เพื่อมอบให้แก่ผู้คุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าสอบ โดยพิมพ์ได้จาก
ระบบ student.mytcas.com ในช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 ได้ทั้ง
แบบสี หรือขาวดา เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการเดินทางมายังสนามสอบได้อย่างถูกต้อง และ
ตรวจสอบที่นั่งสอบที่สนามสอบ

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสามารถ เลือกแสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อ
เข้าห้องสอบแทนการพิมพ์บนกระดาษได้ แต่ต้องจัดการฝากโทรศัพท์เอง เช่นปิดเครื่องแล้ว
วางไว้บริเวณโต๊ะผู้คุมสอบ ที่อาจจะมีให้บริการเฉพาะบางสนามสอบ เนื่องจากไม่อนุญาตให้
นาเข้าห้องสอบ
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ในบางสนามสอบอาจมี การให้บริการพิมพ์บัตรประจาตัวผู้ เข้าสอบ โดยอาจเก็บ
หรือไม่เก็บค่าบริการก็ได้ ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบ ที่สนามสอบก่อนวันสอบ
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนัง สือเดินทาง หรือบัตรอื่น ๆ ที่
หน่วยงานราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีภาพถ่ายปัจจุบันชัดเจน

ตัดแยก
รายวิชา

ตัวอย่างบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบรายวิชา
2.2 อุปกรณ์การสอบ
ผู้ ส มั ค ร ต้ อ งด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการเข้ า สอบ โดยต้ อ งจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ใช้
ในการสอบดังนี้
1. ดินสอดา 2B

คู่มือการสอบ TCAS65 ปีการศึกษา 2565 สาหรับผู้เข้าสอบ

7

2. ปากกาลูกลื่นหมึกสีดาหรือสีน้าเงิน

3. ยางลบดินสอ

4. กบเหลาดินสอ

5. หน้ากากอนามัย
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6. นาฬิกา (หากประสงค์ใช้) เฉพาะนาฬิกาข้อมือชนิดเข็มที่ใช้ดูเวลาเท่านนั้น ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์

7. สาหรับผู้เข้าสอบผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถนาลูกคิดเข้าห้องสอบได้

2.2 การแต่งกาย
การแต่งกายเข้าสอบให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนิสิต/นักศึกษา หรือแต่ง
กายสุภาพตามประเพณีนิยม เช่น เสื้อโปโล กางเกงขายาว ยีนส์ขายาวสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ต ชุด
พละของโรงเรียน พร้อมกางเกงนักเรียนหรือ กางเกงวอร์มขายาว รองเท้าหุ้มส้น รองเท้ากีฬา รองเท้าพละ
รองเท้านักเรียน

ตัวอย่าง การแต่งกายสุภาพ
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ตัวอย่างชุดไม่สุภาพได้แก่ เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นที่ไม่ใช่กางเกงนักเรียน กางเกงยีนส์ขาด
กระโปรงสั้น (ยกเว้นกระโปรงนักเรียนตามเครื่องแบบโรงเรียนสามารถใส่ได้) กระโปรงสั้นพละ ชุดนอน ชุด
แฟนซี ชุด Cross-play ร้องเท้าแตะ เท้าเปล่า สาหรับนักศึกษาหรือนิสิตสามารถใส่ชุดนักศึกษาหรือนิสิตได้ งด
ใส่ชุด นักเรียน หากเป็นนิสิตหรือนักศึกษาแล้ว ชุดนักเรียนที่ถอดเครื่องหมายโรงเรียนแล้วสามารถใส่ได้
ทรงผมสามารถท าได้ ทุ ก ทรงที่ ไ ม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสอบ และสามารถท าสี ธ รรมชาติ ไ ด้ เช่ น
ดาน้าตาล งดการทาผมสีแฟนซี เช่นฟ้า ชมพู เขียว ม่วง ทอง เล็บสามารถไว้ยาวและทาสีได้ทุกรูปแบบ แว่น
สายตาและคอนแทคเลนส์ สามารถใส่มาสอบได้ สาหรับรูปถ่ายในบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบรายวิชาจะมีแ ว่น
หรือไม่ก็ได้ สาหรับผู้เข้าสอบเพศทางเลือกสามารถแต่ง กายสุภาพได้ตามประสงค์ไ ม่จาเป็นต้ องตรงกั บ เพศ
กาเนิดของตนเองได้

ตัวอย่าง การแต่งกายไม่สุภาพ
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2.3 การเดินทางมายังสนามสอบ
ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไปยังสนามสอบให้ถี่ถ้วน
หากไม่ทราบเส้นทางขอให้
ทาการศึกษาเส้นทาง สอบถามผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่รู้เส้นทางให้แน่ชัดว่าเป็นสนามสอบที่ต้องเดินทางไป
สอบหรือไม่ และประมาณการเวลาการเดินทางให้พอเหมาะ โดยต้องเผื่อเวลาในการเดินทางถึงสนามสอบอย่าง
น้อย 30 - 60 นาทีก่อนการสอบ เนื่องจากอาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในวันสอบจริง เพราะในวัน
สอบอาจมีผู้สัญจรไปมายังสนามสอบเป็นจานวนมาก จนอาจเกิดทาให้การจราจรติดขัดมากกว่าปกติได้ แนะนา
ให้ผู้เข้าสอบเข้านอนให้เต็มที่ เพื่อให้สามารถตื่นเช้ามาสอบได้ทันและมีความสดชื่นในการทาข้อสอบ
3. การปฏิบัติตนในสนามสอบ
เมื่ อ มาถึ ง สนามสอบให้ เ ดิ น ผ่ า นจุ ด ตรวจคั ด กรองผู้ มี อ าการต้ อ งสงสั ย เพื่ อ ตรวจคั ด กรอง
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เช่น ผู้ที่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกดาเนินการพาไปยังจุดพักคอย
เพื่อสังเกตอาการและอาจต้องดาเนินการสอบแยกในห้องสอบพิเศษตามที่สนามสอบได้จัดเตรียมไว้ ส่วนผู้ที่มี
อุณหภูมิปกติให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สนามสอบ
ไม่ดึงหน้ากากมาไว้ใต้คาง เมื่อถึงสนามสอบผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลห้องสอบ และอาคารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ

ตัวอย่าง ใบรายชื่อติดบอร์ดหน้าสนามสอบ
2. สารวจหาตาแหน่งอาคารและห้องสอบ และนั่งรอในบริเวณที่จัดไว้ให้
3. เข้าห้องน้าและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
คู่มือการสอบ TCAS65 ปีการศึกษา 2565 สาหรับผู้เข้าสอบ
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4. ฟังประกาศจากผู้ประกาศที่จัดไว้ที่สนามสอบ
5. เดินเข้าห้องสอบ พร้อมอุปกรณ์ที่อนุญาตให้สามารถนาเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
6. นั่งในห้องสอบจนกว่าจะเริ่มให้ทาข้อสอบ จึงสามารถเริ่มทาข้อสอบได้ ห้ามเปิดแบบทดสอบ
หรื อ ท าข้ อ สอบก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าตโดยเด็ ด ขาด ให้ ผู้ เ ข้ า สอบกรอกข้ อ มู ล บนปกแบบทดสอบให้ ค รบถ้ ว น
เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงสามารถเปิดแบบทดสอบได้ ตรวจสอบหัวกระดาษคาตอบว่าข้อมูล
ของตนเองถูกต้องครบถ้วน ฝนเลขชุดข้อสอบที่ได้รับลงในกระดาษคาตอบ ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ โดยผู้เข้า
สอบทุกคนต้องอ่านคาชี้แจงในแบบทดสอบและคาสั่งบนกระดาษคาตอบอย่างละเอียดรอบคอบและต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่าง หัวกระดาษคาตอบวิชา GAT
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ตัวอย่าง หัวกระดาษคาตอบวิชาสามัญ ภาษาไทย
7. ในกรณีระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบต้องปฏิบัติดังนี้
• การระบายวงกลมตั ว เลื อ กในกระดาษค าตอบ ต้ อ งระบายให้ ด าเข้ ม เต็ ม วงกลม
จะระบายไม่เต็มวงหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และต้องใช้ดินสอดาที่มีความเข้ม 2B เท่านั้น
• กระดาษคาตอบต้องสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ๆ เนื่องจาก
เครื่องตรวจกระดาษคาตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สมาคม ทปอ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏหรือไม่ประกาศผลการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อนี้
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8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้า สอบเข้ าห้ องสอบหลัง จากเวลาก าหนดเริ่ม ทาการทดสอบผ่ านไปแล้ ว
30 นาที (สามสิบนาที) และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ าจะหมดเวลาท าการทดสอบ
หากมีเหตุจาเป็นระหว่างทาการทดสอบให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบ
พิจารณาดาเนินการตามเหตุจาเป็น เป็นรายกรณี
9. ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อแววทุจริตในการทดสอบ โดยระบบจะไม่
อนุญ าตให้สมัครสอบในระบบ TCAS เป็นระยะเวลา 3 ปี หากผู้เข้าสอบกระทาการดัง ต่อไปนี้จะถือว่าเป็น
การทุจริตในการทดสอบ
• การพูด ถาม บอก หรือดูคาตอบซึ่ง กันและกัน หรือแสดงอาณัติสัญญาณ หรือกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่งอันส่อไปในทางไม่สุจริต
• นาอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ไ ด้รับอนุญ าตมาใช้ในการทดสอบ ซึ่ง หมายความรวมถึง การนา
อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบด้วย
• นาหนังสือ ตารา พจนานุกรม หรือเอกสารใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
10. ขณะหมดเวลาทาการทดสอบห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บ
แบบทดสอบและกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้อง
สอบ
11. ห้ามผู้เข้าสอบนาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
12. ตรวจดูว่าข้อสอบและกระดาษคาตอบวางคว่าอยู่บนโต๊ะและผู้คุมสอบเก็บไปรวบรวมแล้ว
ก่อนออกจากห้องสอบ ไม่วางกระดาษคาตอบใต้โต๊ะ หรือในที่อื่นใดนอกจากบนโต๊ะ
13. ผู้ เ ข้ า สอบอาจเตรี ย มอาหารกลางวั น มารั บ ประทานเองระหว่ า งพั ก สอบ เพื่ อ หลั ก เลี่ ย ง
ความแออัดและป้องกันโรคติดต่อ
3. การประกาศผลสอบ
3.1 การอ่านและการแปลผลสอบ
ผู้เข้าสอบสามารถดูผลการสอบของตนเองได้โดย ล็อคอินเข้าระบบ student.mytcas.com
โดยเข้าสู่เมนู “ประกาศผลสอบ” ซึ่งผลสอบรายบุคคลและสถิตรายวิชาจะถูกรายงานไว้ในระบบ
1. ผู้เข้าสอบแต่ละคนจะได้รับในรายงานผลสอบรายบุคคลรวม
2. การแปลผลการสอบ
(1) คะแนนที่ได้ คือ คะแนนที่ผู้เข้าสอบทาได้เทียบกับคะแนนเต็ม
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(2) ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ เฉลี่ยคะแนนคานวณจากคะแนนทุกคนที่เ ข้า สอบวิช าดัง กล่ า ว
แสดงถึงระดับคะแนนกลางในภาพรวมของผู้เข้าสอบทุกราย
(3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นค่าแสดงการกระจายตัวของคะแนน
ของวิชานั้น ๆ ยิ่งมีค่าสูงแสดงว่าคะแนนของผู้เข้าสอบในภาพรวมอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยมาก
(4) ค่าเปอร์เซ็นไทล์ คือ ค่าแสดงสัดส่วนจานวนผู้เข้าสอบอื่นที่ไ ด้คะแนนต่ากว่าคะแนน
ที่ผู้เข้าสอบทาได้ เช่น ผู้เข้าสอบได้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ 75 แสดงว่ามีผู้เข้าสอบอื่นร้อยละ 75 ที่ได้คะแนนต่ากว่า
คะแนนของผู้เข้าสอบ หรือมีผู้เข้าสอบอื่นประมาณร้อยละ 25 ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนของผู้เข้าสอบ
(5) ค่าคะแนนที (T-Score) คือ ค่าคะแนนมาตรฐานทางสถิติ ซึ่งมีสูตรการแปลงดังนี้
T-Score = [(คะแนนที่ได้ - ค่าเฉลี่ย)/(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) x 10] + 5
เช่น ผู้เข้าสอบได้ค่าคะแนน T-Score = 65 แสดงว่าคะแนนของผู้เข้าสอบสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.5 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การขอทบทวนผลการสอบ
กรณีผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยในผลการสอบที่ไ ด้รับ ว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล
เช่ น ได้ ค ะแนนต่ าผิ ด ปกติ (ยกเว้ น PAT4 ส่ ว นที่ 2 และ 3) อาจขอด าเนิ น การทบทวนผลการสอบ
โดยดาเนินการดังนี้
1. ล็อคอินเข้าระบบ student.mytcas.com โดยเข้าสู่เมนูขอทบทวนผลการสอบ
2. เลือกรายวิชาที่ต้องการดูกระดาษคาตอบ
3. อัตราค่าดาเนินการขอทบทวนผลการสอบ
• รายวิชาละ 100 บาท หรือ
• ชาระเงินทั้งหมด 300 บาท สามารถขอทบทวนผลการสอบได้ทุกรายวิชา
4. การชาระเงินค่าดาเนินการขอทบทวนผลการสอบ
• การชาระเงินค่าขอทบทวนผลการสอบ สามารถชาระได้แบบออนไลน์ผ่าน mobile
application และแสดงผลการชาระเงินแบบ real time
• ผู้ ส มั ค รสามารถพิ ม พ์ใ บช าระเงิน ค่ า ขอทบทวนผลการสอบ เพื่ อ น าไปช าระเงิน
ภายหลังที่เคาน์เตอร์เซอร์วิ สหรือชาระผ่าน mobile application ได้ เมื่อผู้สมัคร
ชาระเงินแล้วระบบจะแสดงผลการชาระเงินแบบ real time
5. ผู้ ส มั ค รจะเรี ย กดู ข้ อ มู ล การทบทวนผลการสอบได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ สถาน ะช าระเงิ น
เสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว เท่ า นั้ น (ไม่ มี ก ารคื น เงิ น ทุ ก กรณี ) ระบบจะแสดงภาพกระดาษค าตอบของผู้ เ ข้ า สอบ
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เปรียบเทียบกับภาพเฉลยคาตอบให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบ ไม่สามารถสั่งพิมพ์กระดาษคาตอบและภาพเฉลย
คาตอบได้ และระบบจะไม่มีภาพเฉลยคาตอบและกระดาษคาตอบสาหรับวิชา PAT4 ส่วนที่ 2 และ 3 ให้
ตรวจสอบ
6. หากผู้เข้าสอบพบความผิดปกติในการประมวลผลคะแนนให้แจ้งความผิดปกติที่เกิด ขึ้น
ผ่านระบบรับแจ้งบนหน้าจอทันที
7. สมาคม ทปอ. โดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียน จะดาเนินการตรวจสอบ
คาร้องเรียนและแจ้งผลการพิจารณากลับโดยเร็ว
3.3 การขออุธรณ์ผลการสอบ
เมื่อผู้ร้องเรียนได้รับผลการพิจารณาการขอทบทวนผลการสอบแล้ว หากผู้ร้องเรียนไม่เห็น
ด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว สามารถยื่นขออุธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการดาเนินงาน TCAS แบบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ โดยผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการดาเนินงาน TCAS ให้ถือเป็นที่สุด
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สาหรับการจัดสอบ TCAS65 ประจาปีการศึกษา 2565
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์สอบและสนามสอบดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การดาเนินงานระดับสนามสอบ
1. จัดเตรียมจุดคัดกรอง (วัดอุณหภูมิและสังเกตอาการ) และตรวจการส่วมหน้ากากอนามัย สาหรับ
ผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน
2. เตรียมจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบและบุคลากร
ประจาสนามสอบในวันสอบ
3. จัดเตรียมพื้นที่การสอบและอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบแบบเว้นระยะห่าง
4. จัดเตรียมห้องพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สาหรับแยกสอบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา หรือมี
อาการเข้าข่ายต้องสงสัย โดยจัดเตรียมห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และจัดโต๊ะให้มีระยะห่าง
กันไม่น้อยว่า 1 เมตร และห้องที่ 2 สาหรับแยกสอบผู้ที่มีอาการป่วยทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บ
5. หากระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีอาการป่วย หรือเป็นไข้ เมื่อวัดอุณหภูมิแล้วสูงเกินกาหนด
ให้ดาเนินการแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังกล่าวในห้องพิเศษที่จัดไว้ในข้อ 4
6. ให้คณะกรรมการดาเนินงานระดับสนามสอบและผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบทุกคน ต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อยสองเข็ม ทาแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ และคัดกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่าในการเข้า
ร่วมปฏิบัติงานในสนามสอบ
7. ดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรค (เพิ่มเติม) ที่กาหนดโดย ศบค. และหน่วยงานระดับจังหวัด
หรือระดับพื้นที่
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
1. ก่อนอนุญาตให้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบจะตรวจสอบหลักฐานบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบรายวิชา
และบัตรแสดงตน (บัตรประชาชน บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย) เพื่อ
ยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบ หากไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ หรือสงสัยว่าเป็นเอกสารปลอม เช่น รูปถ่ายไม่ชัดเจน
บัตรมีรอยแก้ไข หรือมีร่องรอยการตัดต่อ เป็นต้น กรรมการคุมสอบอาจปฏิเสธการอนุญาตเข้าสอบ
2. กรรมการคุมสอบจะตรวจสอบร่างกาย ชุดแต่งกาย และอุปกรณ์เข้าสอบ รวมถึงหน้ากากอนามัย
ของผู้เข้าสอบว่าไม่มีการแอบจดข้อมูลหรือนาสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
3. ระหว่ า งการคุ ม สอบ กรรมการคุ ม สอบจะก ากั บ การสอบให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
และขอความร่วมมือจากกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบให้สวมหน้ากากอนามัยระหว่างการสอบ
4. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ก่อนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ กรรมการคุมสอบต้องสัง เกต
และตรวจสอบร่างกาย ชุดแต่งกาย และอุปกรณ์เข้าสอบ รวมถึงหน้ากากอนามัยของผู้เข้าสอบว่าไม่ได้จดข้อมูล
หรือนาสิ่งต่าง ๆ ออกจากห้องสอบ
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