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คู$มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข4าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)
ปSการศึกษา 2565
สำหรับผู4สมัคร
ที่มาและนโยบาย

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System: TCAS) เปQนระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว]าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให0 ที่
ประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข0าศึกษา ไม]ให0มีการวิ่งรอกสอบ ลด
ค]าใช0จ]ายในการสมัคร และปgองกันการใช0สิทธิ์ซ้ำซ0อน ทปอ. ได0รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียน
เข0าศึกษาต]อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม] โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข]าย ทปอ. จำนวน 32 แห]ง (ปm
การศึกษา 2564 สมาชิกเครือข]าย ทปอ. มีจำนวน 35 แห]ง) ยกเว0น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรt ร]วมกันพิจารณากระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเข0าศึกษาต]อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต0องการให0เกิดความเท]าเทียมกัน โดยเริ่มใช0ตั้งแต]ปm
การศึกษา 2561 เปQนต0นมา ทั้งนี้ ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได0รับหลักการในการเข0าร]วมดำเนินการ
ตามแนวทางนี้ด0วย โดยยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
1. นักเรียนควรอยู]ในห0องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปmที่ 6
2. นักเรียนแต]ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. นักเรียนไม]วิ่งรอกสอบ

นิยามศัพทb
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ระบบ TCAS65
สถาบัน
สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ

ผู1สมัคร
ผู1ผ^านการคัดเลือก
ผู1มีสิทธิ์เข1าศึกษา

การบริหารจัดการสิทธิ์

1. การยืนยันสิทธิ์

2. การไม^ใช1สิทธิ์

3. การสละสิทธิ์
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ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปm
การศึกษา 2565
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข0าร]วมการคัดเลือกใน TCAS65
สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข0าร]วม TCAS65 ที่เปzดรับผู0สมัครเข0า
ศึกษาประจำปmการศึกษา 2565
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาเปQนภาษาต]างประเทศ มี
กลุ]มเปgาหมายทั้งที่เปQนนักเรียนไทยและต]างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่มีความ
ร]วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต]างประเทศ ที่รับการรับรองตามเกณฑt
มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้ อาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3
ภาคการศึกษา ก็ได0
ผู0ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/สถาบันกำหนดให0สามารถสมัครเข0าคัดเลือกใน
สถาบันอุดมศึกษาได0
ผู0สมัครที่ได0รับการประกาศรายชื่อว]าผ]านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให0เข0า
ศึกษาได0
ผู0ที่ได0รับการประกาศรายชื่อว]าผ]านการคัดเลือกให0เข0าศึกษาได0 และได0ดำเนินการ
ยืนยันสิทธิ์นั้นในระบบ TCAS65 โดยเปQนผู0ที่มีคุณสมบัติครบถ0วนตามที่สาขาวิชา/
สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเปzดภาคการศึกษา
ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ส]วนกลาง ของ ทปอ. เพื่อให0ผู0สมัคร/สถาบันอุดม
ศึกษาได0เข0าใช0งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด0วย การยืนยันสิทธิ์ การไม]ใช0
สิทธิ์ การสละสิทธิ์ การคืนสิทธิ์ การตรวจสอบสถานะการใช0สิทธิ์
การที่ผู0สมัครเข0าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก และมีความประสงคtจะ
เข0าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อว]าตนเปQนผู0ผ]านการ
คัดเลือก ผู0สมัครจะเลือก “ยืนยันสิทธิ์” ในระบบ
การที่ผู0สมัครเข0าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก แต]ผู0สมัครไม]ประสงคtจะ
เข0าศึกษาในทุกสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อว]าตนเปQนผู0ผ]าน
การศึกษา ผู0สมัครจะเลือก “ไม^ใช1สิทธิ์” ในระบบ หรือ ไม^เลือกยืนยันสิทธิ์ใน
ระบบ
การที่ผู0สมัครที่ได0ยืนยันสิทธิ์ในระบบเรียบร0อยแล0วในรอบที่ผ]านการคัดเลือก แต]มี
ความประสงคtที่จะขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได0ยนื ยันไปแล0ว เพื่อไปสมัครคัดเลือกในรอบ
ต]อไป ผู0สมัครจะเลือก “สละสิทธิ์” ในระบบ ในกรณีที่ทำถูกต0องตามข0อกำหนด
ระบบจะคืนสิทธิ์ให0ผู0สมัครอัตโนมัติสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]หาก
สละสิทธิ์ในระบบครบ 2 ครั้ง ระบบจะไม]คืนสิทธิ์ให0ผู0สมัครเพื่อสมัครคัดเลือกใน
รอบต]อไป
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4. การคืนสิทธิ์
5. การตรวจสอบ
สถานการณhใช1สิทธิ์
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เมื่อมีการสละสิทธิ์ในระบบ ผู0สมัครจะได0รับการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพื่อใช0สิทธิ์
สมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0ทันที
การที่สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา และผู0สมัคร เข0าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์
ของผู0สมัครว]ามีคุณสมบัติที่สอดคล0องกับข0อกำหนด/แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหาร
จัดการสิทธิ์ และผู0สมัครนั้นมีสิทธิ์ที่จะสมัครคัดเลือกรอบนั้น ๆ ได0หรือไม]

การบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับ TCAS65 (รอบที่ 1 – 4)
ผู0สมัครที่มีสัญชาติไทย (มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย) และผู0สมัครไร0สัญชาติ (รหัสประจำตัว
ประชาชนขึ้นด0วยอักษร G) ต0องเข0าระบบ TCAS65 เพื่อบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับการเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชา
ที่เปzดรับใน TCAS65 ส]วนผู0สมัครที่มีสัญชาติอื่น (ไม]มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย) ต0องเข0าระบบ TCAS65
เพื่อบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับการเข0าศึกษาในหลักสูตรปกติหรือพิเศษ ยกเว0นหลักสูตรนานาชาติ
1. การยืนยันสิทธิ์ และ การไม^ใช1สิทธิ์
ผู0สมัครเข0ามาใช0งานในระบบ เพื่อตรวจสอบว]าเปQนผู0ผ]านการคัดเลือกให0เข0าศึกษาหรือไม] โดยผู0ผ]าน
การคัดเลือกที่ประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือกต0องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 ตามช]วงเวลา
ที่กำหนดของการคัดเลือกแต]ละรอบ
1.1 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 4
1.1.1 ระบบเปzดให0ผู0สมัครเข0ามายืนยันสิทธิ์ในช]วงเวลาที่กำหนด
1.1.2 ผู0สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษา
1.1.3 ผู0สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาได0เพียงสาขาวิชาเดียว โดย
กด “ยืนยันสิทธิ์” ในสาขาที่ประสงคtจะเข0าศึกษา และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือ
หรืออีเมลด0วยรหัสใช0ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ที่ได0รับทางโทรศัพทt
มือถือหรืออีเมล และไม]ต0องกดเลือกใด ๆ สำหรับสาขาวิชาที่เหลือที่ไม]ประสงคtเข0าศึกษา
1.1.4 ถ0าผู0สมัครไม]ประสงคtจะเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก ให0กด “ไม]ใช0สิทธิ”์
และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP
1.1.5 ถ0าผู0สมัครได0กด “ยืนยันสิทธิ์” เข0าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล0ว หรือกด “ไม]ใช0สิทธิ”์ ใน
ทุกสาขาที่ผ]านการคัดเลือก และต0องการเปลี่ยนการตัดสินใจ ผู0สมัครสามารถทำการ
เปลี่ยนแปลงได1อีกเพียง 2 ครั้งเท^านั้น จนถึงเวลาปqดระบบการยืนยันสิทธิ์ (นับรวม
จำนวนครั้งที่ยืนยันตัวตนด0วยรหัส OTP สำเร็จได0สูงสุด 3 ครั้ง โดยนับทั้งการกดยืนยัน
สิทธิ์ และการกดไม]ใช0สิทธิ์) โดยระบบจะนับเปQนหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
1.1.6 ถ1าผู1สมัครไม^กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม^ใช1สิทธิ์” ภายในช^วงเวลาที่กำหนด จะถือว]า
ผู0สมัครยังไม]ได0ใช0สิทธิ์ในการเข0าศึกษา และไม]ต0องการเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ได0รับ
การคัดเลือก ซึ่งจะขอใช0สิทธิ์เข0าศึกษาภายหลังจากช]วงเวลาที่กำหนดไม]ได0 ผู0สมัคร
สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0
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1.1.7 สถาบันอุดมศึกษาอาจเปzดระบบยืนยันสิทธิ์ของสถาบัน ก]อนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ
TCAS65 เพื่อคัดกรอกผู0ที่ตอ0 งการเข0าศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ หากมีผู0ผ]านการคัดเลือก
ไม]ยืนยันสิทธิ์ในระบบของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเรียกตัวสำรองหรือ
เปzดรับสมัครเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มผู0ผ]านการคัดเลือกให0ได0ตามจำนวนเปgาหมายการรับ ทั้งนี้
สถาบันอุดมศึกษาต0องแจ0งให0ผู0ยืนยันสิทธิ์ในระบบของสถาบัน ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ใน
ระบบ TCAS65 ด0วย หากไม]ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 จะถือว]า ไม]ใช0สิทธิ์
เข0าศึกษา ซึ่งผู0ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบของสถาบันอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ โดยเลือก
กดยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ผ]านการคัดเลือก หรือ กดไม]ใช0สิทธิ์เข0า
ศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือกได0 หรือไม]ดำเนินการใด ๆ ในระบบ TCAS65 ซึ่ง
ถือว]า ไม]ใช0สิทธิ์เข0าศึกษาและสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0
1.2 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 3
1.2.1 ระบบประมวลผลครั้งที่ 1 และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผู0สมัครผ]านการคัดเลือกเพียง
สาขาวิชาเดียวในอันดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียว
1.2.2 ผู0สมัครทุกคนต0องเข0าระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได0รับการคัดเลือกให0เข0า
ศึกษา และเลือกยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษา
1.2.3 ถ0าผู0สมัครได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครไว0ในอันดับที่ 1 ระบบจะมี
ตัวเลือกให0ผู0สมัครแสดงความประสงคt ดังนี้
o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก ให0กด “ยืนยันสิทธิ์” เข0า
ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล
ด0วยรหัส OTP ที่ได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล
o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก ให0กด “ไม]ใช0สิทธิ”์ เข0า
ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล
ด0วยรหัส OTP ที่ได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล จะถือว]าผู0สมัครไม]ได0ใช0สิทธิ์ใน
การเข0าศึกษา สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธิ์เข0า
ศึกษาในภายหลังไม]ได0
o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธิ”์ เข0า
ศึกษา และไม]ได0สิทธิ์ขอประมวลผลครั้งที่ 2 สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0
1.2.4 ถ0าผู0สมัครได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครไว0ในอันดับอื่น ๆ ระบบจะมี
ตัวเลือกให0ผู0สมัครแสดงความประสงคt ดังนี้
o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก และไม]ประสงคtขอรับการ
ประมวลผลครั้งที่ 2 ให0กด “ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือกและ
ไม]ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วย
รหัส OTP ที่ได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล
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o ถ0าผู0สมัครต0องการเลื่อนอันดับของสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก ให0กด “ขอรับการ
ประมวลผลครั้งที่ 2” เพื่อขอเลื่อนลำดับสาขาวิชาขึ้น โดยเลือกยืนยันสิทธิ์ล]วงหน0าใน
สาขาวิชาที่ต0องการเข0าศึกษาจากสาขาวิชาที่ได0สมัครไว0แล0ว และยืนยันตัวตนผ]าน
โทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ที่ได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ทั้งนี้
ระบบเปzดให0เลือกยืนยันสิทธิ์ลว] งหน0าในอันดับที่ผ]านการคัดเลือกและอันดับที่สูงกว]า
ที่ผ]านการคัดเลือกเท]านั้น ไม]อนุญาตให0เลือกในอันดับที่ต่ำกว]าที่ผ]านการคัดเลือก ซึ่ง
ระบบจะนำข0อมูลการเลือกดังกล]าวมาประมวลผลครั้งที่ 2 และประกาศผลในสาขา
วิชาที่ผู0สมัครผ]านการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียวที่ได0เลือกยืนยันสิทธิ์
ไว0แล0ว หากระบบไม]สามารถเลื่อนอันดับให0สูงขึ้นได0และผู0สมัครยังต0องการเข0าศึกษา
ในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือกในการประมวลผลครั้งที่ 1 ขอให0เลือกยืนยันสิทธิ์ใน
สาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือกด0วย แต]ถ0าไม]ประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการ
คัดเลือก ไม]ต0องเลือกยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก หากระบบไม]สามารถ
เลื่อนอันดับให0สูงขึ้นได0 จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธิ”์ เข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการศึกษา
สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธิ์เข0าศึกษาในภายหลัง
ไม]ได0
o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก และไม]ประสงคtขอรับ
การประมวลผลครั้งที่ 2 ให0กด “ไม]ใช0สิทธิ์เข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก
และไม]ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล
ด0วยรหัส OTP ที่ได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล จะถือว]าผู0ผ]านการคัดเลือกยัง
ไม]ได0ใช0สิทธิ์ในการเข0าศึกษา สามารถสมัครในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธิ์
เข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0
o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธิ”์ เข0า
ศึกษา และไม]ได0สิทธิ์ขอประมวลผลครั้งที่ 2
1.2.5 ถ0าผู0สมัครไม]ผ]านการคัดเลือกในการประมวลผลครั้งที่ 1 ระบบจะมีตัวเลือกให0ผู0สมัคร
แสดงความประสงคt ดังนี้
o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0ารับการประมวลผลครั้งที่ 2 ให0กด “ขอรับการประมวลผลครั้งที่
2” โดยเลือกยืนยันสิทธิ์ล]วงหน0าในสาขาวิชาที่ต0องการเข0าศึกษาจากสาขาวิชาที่ได0
สมัครไว0แล0ว และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ที่ได0รับ
ทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ซึ่งระบบจะนำข0อมูลการเลือกดังกล]าวมาประมวลผล
ครั้งที่ 2 และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผู0สมัครผ]านการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียง
ลำดับเดียวที่ได0เลือกยืนยันสิทธิ์ไว0แล0ว
o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0ารับการประมวลผลครั้งที่ 2 ให0กด “ไม]ขอรับการประมวลผล
ครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ที่ได0รับทาง
โทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ผู0สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0
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o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว]า “ไม]ขอรับการ
ประมวลผลครั้งที่ 2” สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0
1.2.6 ระบบอนุญาตให0ผู0สมัครเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได0รวม 3 ครั้ง โดยนับจำนวนครั้งที่
ยืนยันตัวตนด0วยรหัส OTP สำเร็จได0สูงสุด 3 ครั้ง โดยนับทั้งการกดยืนยันสิทธิ์ และการ
กดไม]ใช0สิทธิ์ ซึ่งระบบจะนับเปQนหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
1.2.7 ผู0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาต0องเข0ารับการสัมภาษณt/ตรวจร]างกาย ตามวันเวลาและสถานที่ที่
สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากำหนด หากไม]ดำเนินการตามที่กำหนด จะถูกคัดชื่อออก
จากการมีสิทธิ์เข0าศึกษา และไม]สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปของ TCAS65 ได0
1.2.8 ผู0ที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 Admission จะไม]สามารถขอสละสิทธิ์ได0 หากไม]ประสงคtเข0า
ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก ต0องเลือกไม]ใช0สิทธิ์ในช]วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์
2. การสละสิทธิ์
ผู0สมัครที่ได0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในรอบที่ต0องการไปแล0ว ต0องการที่จะขอยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ (สละ
สิทธิ์) ที่ได0ดำเนินการไปแล0ว ให0แจ0งขอสละสิทธิ์ในระบบเท]านั้น ผู0ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ0งสละสิทธิ์กับสาขาวิชา/
สถาบัน หรือทำจดหมายเปQนลายลักษณtอักษรแจ0งมาที่ ทปอ. จะไม]นับว]าเปQนการสละสิทธิ์ ซึ่งไม]สามารถสมัคร
ในรอบต]อไปใน TCAS65 ได0
2.1 ระบบเปzดให0ผู0สมัครสามารถสละสิทธิ์ได0ในช]วงเวลาที่กำหนด
2.2 กด “สละสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยระบบ OTP
2.3 หากพ0นกำหนดช]วงเวลาของการสละสิทธิ์ ผู0สมัครไม]สามารถขอสละสิทธิ์ได0 ต0องรอช]วงเวลาที่
ระบบเปzดให0ดำเนินการสละสิทธิ์ในช]วงถัดไป
2.4 ผู0สมัครไม^สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลังจากที่ได0สละสิทธิ์เรียบร0อยแล0ว
2.5 ผู0สมัครที่มีสถานะยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 แต]ไม]ได0ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปQนนิสิต/
นักศึกษาตามกำหนดเวลาของสถาบันอุดมศึกษา จะไม]ถือว]าเปQนการสละสิทธิ์ ซึ่งไม]สามารถ
เข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ได0ยืนยันสิทธิ์ไว0 และไม]สามารถไปสมัครในรอบต]อไปของ TCAS65 ได0
2.6 การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดให0ทำได0เพียง 1 ครั้งภายในช]วงเวลาที่กำหนดของแต]ละรอบ
เพื่อสมัครในรอบต]อไปได0 หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม^สามารถเข1าสู^กระบวนการสมัครและ
คัดเลือกในรอบต^อไปได1
2.7 หากสละสิทธิ์ในสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐแล0ว จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก
2.8 หากสละสิทธิ์ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐแล0ว
จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก
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2.9 หากสละสิทธิ์ในสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐแล0ว จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของ
รัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก
3. การคืนสิทธิ์
สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให0 ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธิ์ในระบบได0ทันทีที่ผู0สมัครดำเนินการผ]าน
ระบบในช]วงเวลาที่กำหนด
3.1 ระบบออกแบบให0มีการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติภายในช]วงเวลาที่กำหนด
3.2 ผู0สมัครที่ได0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาแล0ว สามารถขอสละสิทธิ์ไม]เข0าศึกษาได0เฉพาะช]องทางผ]าน
ระบบ TCAS65 ภายในช]วงเวลาที่กำหนดเท]านั้น โดยระบบคืนสิทธิ์ให1เพียง 1 ครั้งเพื่อสมัคร
คัดเลือกในรอบต^อไปได1
3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาและรายชื่อผู0สละสิทธิ์
หลังจาก วันสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ ตามลำดับ
4. การตรวจสอบสถานะการใช1สิทธิ์
สามารถตรวจสอบสถานะของผู0สมัครว]ายืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์
4.1 ผู0สมัครเข0าระบบ จะเห็นข0อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ ของตนเอง
4.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช0สิทธิ์ของผู0สมัครได0 โดยส]งรายชื่อและเลข
ประจำตัวประชาชนหรือเลขพาสปอรtตของผู0สมัครเข0าระบบแบบออนไลนtเปQนรายบุคคล หรือ
เปQนไฟลtหลายคน หรือแบบอัตโนมัติด0วยระบบ API
4.3 ระบบตรวจสอบสถานะการใช0สิทธิ์ของผู0สมัครก]อนประกาศรายชื่อผู0ผ]านการคัดเลือกเข0า
ศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 4 หรือก]อนดำเนินการสมัครคัดเลือกในรอบที่ 3
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1. ผู0สมัครแต]ละคนมี 1 สิทธิ์ในการเข0าศึกษา แต]สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไปแล0วเพื่อสมัครคัดเลือกและ
ยืนยันสิทธิ์ในรอบต]อไปได0อีก 1 ครั้ง (ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาได0สูงสุด 2 รอบ) โดยต0องสละสิทธิ์
สาขาวิชาที่ได0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาไปแล0วในระบบตามช]วงเวลาที่กำหนด ก^อน ทำการสมัครคัดเลือก
ในรอบต]อไปได0
2. ผู0สมัครลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 ได0ตั้งแต]วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เปQนต0นไป โดยกรอกข0อมูล
ส]วนตัว ได0แก]
Ø รหัสประจำตัวผู0สมัคร (username) ได0แก]
Ø เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร0อมชื่อและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) และ
ภาษาอังกฤษ (ทางเลือก กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครสัญชาติไทย
Ø เลข G (เลข 13 หลัก ขึ้นต0นด0วยอักษร G) พร0อมชื่อและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ)
และภาษาอังกฤษ (ทางเลือก กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครชาวต]างชาติที่เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปmที่ 6 หรือเทียบเท]าในประเทศไทย และ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป. ศธ.) ได0ออกเลข G จากระบบ GCODE ให0ใช0งานแทนเลขประจำตัว
ประชาชน
Ø เลขพาสปอรtต พร0อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ (บังคับ) และภาษาไทย (ทางเลือก
กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครชาวต]างชาติที่ไม]มีเลข G จากระบบ GCODE ของ
สป. ศธ.
Ø รหัสผ]านเข0าระบบ (password) จำนวนไม]น0อยกว]า 8 หลัก ประกอบด0วย
Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพtใหญ] A – Z อย]างน0อย 1 ตัว
Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพtเล็ก a – z อย]างน0อย 1 ตัว
Ø ตัวเลข 0 – 9 อย]างน0อย 1 ตัว
Ø ตัวอักษรอักระพิเศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มีหรือไม]มีก็ได0
Ø เบอรtโทรศัพทtมือถือที่ใช0งานเปQนประจำ ทั้งนี้ ระบบจะส]งข0อความไปยังเบอรtโทรศัพทtมือถือ
เพื่อยืนยันตัวตนของผู0สมัคร จึงจะสามารถใช0เบอรtโทรศัพทtมือถือเปQนช]องทางในการรับรหัส
ใช0ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได0
Ø อีเมลที่ใช0งานเปQนประจำ โดยแต]ละอีเมลสามารถใช0ลงทะเบียนได0เพียง 1 บัญชีใช0งานเท]านั้น
โดยระบบจะส]งข0อความไปยังอีเมล (อาจอยู]ในกล]องจดหมายเข0า (inbox) หรือ กล]อง
จดหมายขยะ (junk/spam)) เพื่อยืนยันตัวตนของผู0สมัคร จึงจะสามารถใช0อีเมลเปQนช]องทาง
ในการรับรหัสใช0ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได0
3. ผู0สมัครที่เคยลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS62 TCAS63 หรือ TCAS64 มาแล0ว ให0ใช0บัญชีเดิม
(username) เข0าระบบได0โดยไม]ต0องสมัครลงทะเบียนใหม] ทั้งนี้ ต0องกรอกอีเมลและ/หรือเบอรt
โทรศัพทtมือถือที่ลงทะเบียนไว0แล0วเพื่อยืนยันตัวตน แล0วกดลืมรหัสผ]าน (forget password) เพื่อตั้ง
รหัสผ]านเข0าระบบใหม]
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4. เมื่อลงทะเบียนและสร0างบัญชีใช0งานระบบเรียบร0อยแล0ว ผู0สมัครสามารถใช0บัญชีกูเกิล (Google
Account) ในการเข0าระบบ หากระบุอีเมลที่ใช0งานประจำเปQนอีเมลของกูเกิล (gmail) หรือใช0บัญชี
เฟสบุค (Facebook Account) ในการเข0าระบบ หากระบุเบอรtโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลที่ใช0งาน
ประจำเปQนข0อมูลเดียวกันกับที่ใช0สร0างบัญชีเฟสบุค
5. เมื่อผู0สมัครลงทะเบียนเข0าใช0งานระบบ TCAS65 เรียบร0อยแล0ว ให0ตรวจสอบข0อมูลการศึกษาของ
ตนเองที่ระบบได0รับมาจากฐานข0อมูลของศูนยtพัฒนาระบบข0อมูลทางการศึกษา (iCAS) ภายใต0การ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หากพบข0อผิดพลาด ให0แจ0งแก0ไข
ข0อมูลในระบบ TCAS65 พร0อมแนบหลักฐานประกอบการแก0ไข ได0แก]
Ø รูปถ]ายบัตรประจำตัวประชาชนด0านหน0าเพียงด0านเดียว เปQนไฟลtนามสกุล jpg สำหรับการ
แก0ไขชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปmเกิด
Ø รูปถ]ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน0าที่มีข0อมูล เปQนไฟลtนามสกุล jpg หน0าละ
หนึ่งไฟลt สำหรับการแก0ไขชื่อโรงเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมถึงการ
แก0ไขคะแนนเฉลี่ยกลุ]มสาระการเรียนรู0 และจำนวนหน]วยกิตรวมกลุ]มสาระการเรียนรู0 สำหรับ
ผู0เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)
Ø หากไม]พบข0อมูลทางการศึกษาจากระบบ iCAS ให0ผู0สมัครกรอกข0อมูลทางการศึกษาทั้งหมด
ด0วยตนเอง พร0อมแนบหลักฐานไฟลtรูปถ]ายบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ]ายใบ ปพ.1 เข0า
ระบบเพื่อให0เจ0าหน0าที่ระบบตรวจสอบและอนุมัติข0อมูลต]อไป
6. ผู0สมัครกรอกข0อมูลส]วนตัวเพิ่มเติม ได0แก]
Ø ส]วนสูง (หน]วยเปQนเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน]วยเปQนกิโลกรัม)
Ø ชื่อและนามสกุล ของบิดา และ มารดา
Ø ชื่อและนามสกุล ของผู0ปกครอง พร0อมเบอรtโทรศัพทtมือถือ (ต0องไม]ใช]เบอรtเดียวกันกับของ
ผู0สมัคร) และอีเมล ถ0ากรอกอีเมลของผู0ปกครอง ระบบจะส]งผลการยืนยันต]าง ๆ ที่ผู0สมัคร
ดำเนินการไปที่อีเมลของผู0ปกครองด0วย
Ø ชื่อและนามสกุล ของคุณครูหรือผู0อำนวยการโรงเรียน พร0อมเบอรtโทรศัพทtมือถือ (ถ0าไม]ทราบ
ให0กรอกเบอรtโทรศัพทtของโรงเรียนที่สามารถติดต]อได0)
7. ผู0สมัครต0องเปQนผู0รบั ผิดชอบต]อความถูกต0องและครบถ0วนของข0อมูลของตนเองในระบบ การใช0ข0อมูล
ที่ไม]เปQนความจริงอาจส]งผลให0ผลการคัดเลือกเปQนโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกใน
รอบต]อไปได0 หากพบข0อมูลทีผ่ ิดพลาดในระบบ ต0องรีบดำเนินการแจ0งแก0ไขข0อมูลในระบบทันที
8. ผู0สมัครที่เข0าร]วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต]างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปmการศึกษา โดย
โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต]างประเทศแล0วให0สำเร็จการศึกษาได0 สามารถใช0ผลการเรียนเฉลี่ย
(GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปmที่ 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได0 (ไม]
นำผลการเรียนที่เรียนต]างประเทศมาคิดรวมด0วย) ทั้งนี้ ผู0สมัครต0องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่
ต]างประเทศ (Transcript) พร0อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ให0กับสถาบันที่รับเข0าศึกษาด0วย
9. ผู0สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต]างประเทศในระดับเทียบเท]าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
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สถาบันที่ยังไม]ได0รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผูส0 มัครที่ใช0ผลการสอบเทียบของ
GED (General Educational Development) ต0องยื่นเอกสารผลการเรียน/ผลการสอบเพื่อขอ
เทียบวุฒิตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห]งประเทศ เรื่อง เกณฑtการเทียบวุฒิการศึกษา
เท]ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปmการศึกษา 2565 จากนั้นจึงนำใบรับรองเทียบวุฒกิ ารศึกษา และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) แนบเข0าระบบ TCAS65 เปQนหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
วิธีการยืนยันตัวตนของผู0สมัคร มีให0เลือก 2 วิธี ได0แก] อีเมล หรือ SMS ผ]านเบอรtโทรศัพทtมือถือ ด0วย
ระบบ One Time Password (OTP) สำหรับ
Ø การแก0ไขข0อมูลส]วนตัว (อีเมล และ เบอรtโทรศัพทtมือถือ)
Ø การยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาที่ได0รับการประกาศรายชื่อว]าผ]านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 และรอบที่ 4
Ø การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3
Ø การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาแล0ว
ผู0สมัครต0องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได0ดำเนินการในขั้นตอนต]าง ๆ จนมั่นใจว]าระบบได0ดำเนิน
การเรียบร0อยตามที่ต0องการแล0ว ทั้งนี้ ระบบจะส]งอีเมลหรือ SMS แจ0งผลการดำเนินการถึงผู0สมัคร
ทุกครั้งที่มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน ตามวิธีที่ผู0สมัครเลือกใช0ในการยืนยัน
ตัวตน
ก]อนการสมัครในแต]ละรอบ ผู0สมัครต0องศึกษาคุณสมบัติของผู0สมัครและเกณฑtการคัดเลือกของแต]
ละโครงการ/สาขาวิชาที่ต0องการสมัคร ตามที่ระบุในประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา
อย]างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด0วยความระมัดระวัง
การสมัครในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota และ รอบที่ 4 Direct Admission ให0สมัครที่
โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เปzดรับของสาขาวิชานั้น (ดูตามประกาศการรับสมัครของสถาบัน
อุดมศึกษา)
การสมัครในรอบที่ 3 Admission ให0สมัครผ]านระบบ TCAS65 โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
Ø เลือกสาขาวิชาที่ต0องการสมัคร ไม]เกิน 20 อันดับ (หนึ่งรูปแบบการคัดเลือก/เกณฑtการ
คัดเลือก นับเปQนหนึ่งอันดับ)
Ø จัดเรียงลำดับสาขาวิชาที่ต0องการสมัคร สูงสุดไม]เกิน 10 อันดับ
Ø ยืนยันการเลือกสาขาวิชา
Ø ชำระเงินค]าสมัคร
Ø พิมพtใบสมัครหรือบันทึกไฟลtใบสมัครเก็บเปQนหลักฐาน ส]วนมากต0องใช0เปQนหลักฐานประกอบ
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปQนนิสิต/นักศึกษาใหม]
เงื่อนไขของการสมัครในรอบที่ 3 Admission
Ø สามารถเลือกสมัครได0ตั้งแต] 1 อันดับ จนถึง 10 อันดับ ขึ้นกับความประสงคtของผู0สมัคร
Ø บางสาขาวิชาอาจมีรูปแบบการคัดเลือก หรือ เกณฑtการคัดเลือก มากกว]า 1 รูปแบบ/เกณฑt
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ผู0สมัครสามารถเลือกสมัครเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ เลือกสมัครทุกรูปแบบได0 โดยแต]
ละรูปแบบ/เกณฑtการคัดเลือกถือเปQนคนละอันดับ ทั้งนี้ ให0ศึกษาเงื่อนไขการเลือกรูปแบบ/
เกณฑtการคัดเลือกในการสมัครจากประกาศการรับสมัครของสถาบันนั้น ๆ ด0วย
Ø ให0เรียงลำดับสาขาวิชาตามความสนใจเข0าศึกษาจากสนใจเข0าศึกษามากที่สุด คือ ลำดับที่ 1
ไล]ระดับความสนใจลงไปเรื่อย ๆ
Ø เมื่อเลือกและจัดลำดับสาขาวิชาที่ต0องการสมัครเรียบร0อยแล0ว ผู0สมัครต0องยืนยันการเลือก
สาขาวิชา โดยการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP ก]อนจึงจะชำระเงินค]าสมัครได0
Ø ผู0สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได0จนถึงเวลา 23.59 น. ของวัน
ปqดรับสมัคร (วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่เลือก
สมัครด0วย จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP) ต]อ
การชำระเงินค]าสมัครหนึ่งครั้ง
Ø หากผู0สมัครยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่ต0องการสมัครครบแล0ว 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการ
ยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP) และต0องการเปลี่ยนแปลงอีก ผู0สมัครต0องยกเลิกการสมัครเดิม
ก]อน (เรียกว]า Set Zero) แล0วดำเนินการสมัครใหม] พร0อมชำระเงินค]าสมัครใหม] ทั้งนี้ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค^าสมัครในทุกกรณี
16. ในการเลือกสาขาวิชาที่ต0องการสมัครในรอบที่ 3 Admission ระบบ TCAS65 จะแสดงผลคะแนน
คัดเลือกของผู0สมัครตามเกณฑtการคัดเลือกของสาขาวิชานั้น ๆ หากพบว]า ระบบแสดงผลคะแนน
คัดเลือกที่ไม]ถูกต0อง ให0ผู0สมัครตรวจสอบคะแนนสอบต]าง ๆ ที่อยู]ในระบบ (GPAX, GAT/PAT, วิชา
สามัญ) หากพบข0อผิดพลาด ให0รีบดำเนินการแก0ไขข0อมูลคะแนนสอบให0เรียบร0อยภายในช]วงเวลา
ของการเปzดระบบรับสมัคร
17. ค]าใช0จ]ายสำหรับการสมัครรอบที่ 3 Admission ขึ้นอยู]กับจำนวนอันดับที่แจ0งความจำนงในการ
สมัครคัดเลือก
Ø สมัคร 1 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 150 บาท
Ø สมัคร 2 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 200 บาท
Ø สมัคร 3 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 250 บาท
Ø สมัคร 4 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 300 บาท
Ø สมัคร 5 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 400 บาท
Ø สมัคร 6 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 500 บาท
Ø สมัคร 7 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 600 บาท
Ø สมัคร 8 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 700 บาท
Ø สมัคร 9 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 800 บาท
Ø สมัคร 10 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 900 บาท
หมายเหตุ มติที่ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 17
ตุลาคม พ.ศ. 2565 พิจารณาเห็นชอบ ลดค]าสมัคร TCAS ปmการศึกษา 2565 รอบ 3 Admission
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จำนวน 15% (เฉพาะ TCAS65 เท]านั้น)
การชำระเงินค]าสมัครในรอบที่ 3 Admission สามารถชำระผ]าน Mobile Banking ได0ทุกธนาคาร
(ไม]มีค]าบริการ) ให0เรียบร0อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันปqดรับสมัคร (วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2565) หรือ บันทึกภาพหรือพิมพtใบแจ0งชำระเงินค]าสมัคร (มี QR Code) เพื่อนำไปชำระเงินได0ที่
Counter Service ร0าน 7-11 (มีค]าบริการ) ให0เรียบร0อยภายในเวลา 23.59 น. ของวันปqดรับสมัคร
(วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) หากพ0นเวลาที่กำหนด จะถือว]ายกเลิกการสมัครเข0าคัดเลือก ทั้งนี้
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค^าสมัครในทุกกรณี
ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม]ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได0ชำระเงินค]าสมัครเรียบร0อยแล0ว
แต]ประสงคtจะเพิ่มจำนวนอันดับในการสมัครคัดเลือกของรอบที่ 3 Admission ให0ผู0สมัครชำระเงิน
ค]าสมัครเพิ่มให0เรียบร0อยภายในเวลาที่กำหนดของวันปzดรับสมัคร (วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
ระบบ TCAS65 จะพิจารณาจำนวนอันดับที่สมัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท]านั้น
โดยเรียงจากอันดับจากลำดับที่ 1 ไปตามจำนวนอันดับที่ได0ชำระเงินเรียบร0อยแล0ว ส]วนอันดับที่ไม]ได0
ชำระเงินหรือชำระเกินเวลาที่กำหนด จะถือว]าเปQนโมฆะ ทั้งนี้ ให0ยึดข0อมูลที่ปรากฏบนใบสมัครล]าสุด
เปQนสำคัญ
การยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota และรอบที่ 4 Direct
Admission ให0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในระบบ TCAS65 โดยเลือกสาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือกเพียง
หนึ่งสาขาวิชาเท]านั้น พร0อมยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP ทางเบอรtโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลที่ได0
ลงทะเบียนไว0แล0ว หากไม]เลือกสาขาวิชาที่ต0องการเข0าศึกษาภายในช]วงเวลาที่กำหนด (23.59 น.
ของวันสุดท0ายที่เปzดระบบให0ยืนยันสิทธิ์) จะถือว]าผู0สมัครไม]ต0องการใช0สิทธิ์ในการเข0าศึกษาและการ
คัดเลือกในรอบนั้นถือเปQนโมฆะ โดยผู0สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในสาขาใหม]หรือสาขาเดิมในรอบ
ต]อไปได0 ทั้งนี้ ผู0สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาต]าง ๆ หรือไม]ใช0
สิทธิ์เข0าศึกษาได0อกี เพียง 2 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP สูงสุด 3 ครั้ง)
จนถึงเวลาปzดระบบของรอบนั้น ๆ หากพ0นกำหนดเวลาของการยืนยันสิทธิ์แล0ว ไม]อนุญาตให0
เปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่ได0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาได0อีก และภายหลังที่ระบบปzดการยืนยัน
สิทธิ์แล0ว หากไม]ประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ได0ยืนยันสิทธิ์ไปแล0ว ให0ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบ
TCAS65 ตามช]วงเวลาที่กำหนดเท]านั้น
การยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 3 Admission ให0ผู0สมัครทุกคนเข0าระบบในช]วงการ
ประกาศผลครั้งที่ 1 (วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) เพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ผ]านการคัดเลือก หรือแจ0งความประสงคtขอประมวลผลครั้งที่ 2 เพื่อเลื่อนอันดับขึ้นหากที่
มีว]างและคะแนนคัดเลือกถึงเกณฑtเปQนตัวจริงในอันดับที่สูงขึ้น พร0อมเลือกยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาใน
อันดับที่ต0องการหากได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในการประมวลผลครั้งที่ 2 ถ0าหากเลื่อนอันดับขึ้น
ไม]ได0และยังต0องการเข0าศึกษาในอันดับที่ผ]านการคัดเลือกแล0ว ต0องเลือกยืนยันสิทธิ์ในอันดับที่ผ]าน
การคัดเลือกนั้นแล0วด0วย
เมื่อประกาศผลครั้งที่ 2 ผู0สมัครไม]ต0องยืนยันสิทธิ์ในระบบแล0ว ระบบจะถือว]าได0ยืนยันสิทธิ์เรียบร0อย
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เนื่องจากได0เลือกยืนยันสิทธิ์ในช]วงการประกาศผลครั้งที่ 1 (วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
เรียบร0อยแล0ว และไม]สามารถขอไม]ใช0สิทธิ์เข0าศึกษาหรือสละสิทธิไ์ ด0อีก
23. หากดำเนินการสละสิทธิ์ที่ได0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาแล0ว จะไม]สามารถขอคืนสิทธิ์ (ยกเลิกการสละสิทธิ์)
กลับเข0าศึกษาในสาขาวิชาที่ได0สละสิทธิ์ไปแล0วไม]ว]ากรณีใด ๆ

ปฏิทินกิจกรรม
รอบที่ 1 Portfolio ไม+ใช.คะแนนสอบข.อเขียนหรือข.อปฏิบัติ
ระยะเวลา สถาบันเริ่มได0อิสระ ถึง 11 กุมภาพันธt 2565
กิจกรรม
1.1 เปzดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด
ช]วงการรับสมัครได0ตามความเหมาะสม
1.2 สมัครที่สถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ]านโรงเรียน (ตาม
เงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษา)
1.3 Audition ความสามารถเฉพาะทาง (ควรจัดในช]วงวันหยุด
เสารt-อาทิตยt เพื่อไม]ให0กระทบการเรียนตามปกติของผู0สมัคร)
1.4 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณt (ควรจัดสอบ
สัมภาษณtในช]วงวันหยุดเสารt-อาทิตยt เพื่อไม]ให0กระทบการ
เรียนตามปกติของผู0สมัคร) และ สรุปผล
1.5 ลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 พร0อมตรวจสอบข0อมูล
พื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ
TCAS65
1.6 ส]งรายชื่อผู0สมัครเข0าระบบ TCAS65 เพื่อดึงข0อมูลคะแนน
GPAX 5 ภาคของผู0สมัคร
1.7 ส]งรายชื่อผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรอบที่ 1 เข0าระบบ
TCAS65
1.8 ส]งรายชื่อผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกที่เปQนคนไทยใน
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 เข0าระบบ TCAS65
1.9 ประกาศรายชื่อผู0ผ]านการคัดเลือก รอบที่ 1
1.10 ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษารอบที่ 1 ในระบบ TCAS65 โดย
เลือกสาขาที่ผ]านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก0ไข
ได0ทั้งหมด 3 ครั้ง) ถ0าไม]ยืนยันสิทธิ์ จะถือว]าไม]ต0องการใช0สิทธิ์
เข0าศึกษา จะขอใช0สิทธิ์เข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0

ผู1รับผิดชอบ

วันที่

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู0สมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนด

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู0สมัคร

ตั้งแต]วันที่ 9 ธ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา 9 ธ.ค. 64 – 21 ม.ค. 65
สถาบันอุดมศึกษา

3 - 4 ก.พ. 65

สถาบันอุดมศึกษา

3 - 4 ก.พ. 65

ทปอ.

7 ก.พ. 65

ผู0สมัคร

7 - 8 ก.พ. 65
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กิจกรรม
1.11 สละสิทธิ์เข0าศึกษาในระบบ TCAS65 ช]วงที่ 1 สำหรับผู0ที่
ได0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในรอบที่ 1
1.12 ดึงรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในรอบที่ 1 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
1.13 ประกาศรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในรอบที่ 1
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ผู1รับผิดชอบ

วันที่

ผู0สมัคร

9 ก.พ. 65

สถาบันอุดมศึกษา

10 ก.พ. 65

สถาบันอุดมศึกษา

11 ก.พ. 65

ผู1รับผิดชอบ

วันที่

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู0สมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

สถาบันอุดมศึกษา

14 ก.พ. - 31 มี.ค. 65

สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.
ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

17 - 18 ก.พ. 65
12 - 15 มี.ค. 65
19 - 20 มี.ค. 65
24 - 31 มี.ค. 65
18 เม.ย. 65

สพฐ./หน]วยงานต0น
สังกัดโรงเรียน

19 เม.ย. 65

ทปอ.

20 เม.ย. 65

สถาบันอุดมศึกษา

20 เม.ย. 65

สถาบันอุดมศึกษา

22 เม.ย. - 1 พ.ค. 65

ผู0สมัคร

25 เม.ย. - 2 พ.ค. 65

รอบที่ 2 Quota ใช.คะแนนสอบข.อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ระยะเวลา สถาบันเริ่มได0อย]างอิสระ ถึง 9 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม
2.1 เปzดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด
ช]วงการรับสมัครได0ตามความเหมาะสม
2.2 สมัครที่สถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ]านโรงเรียน (ตาม
เงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษา)
2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู0สมัคร และ ตรวจสอบรายชื่อใน
ระบบที่ไม]ได0รับอนุญาตให0สมัครได0 (นิสิต/นักศึกษาป»จจุบันของ
สาขาวิชาที่มีข0อตกลงร]วมกัน หรือ ผู0สมัครที่มีสถานะยืนยัน
สิทธิ์เข0าศึกษาในระบบ TCAS65)
2.4 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 2 – 3
2.5 ทปอ. จัดสอบวิชา GAT/PAT
2.6 ทปอ. จัดสอบ 9 วิชาสามัญ
2.7 จัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติมที่ไม]มีหน]วยงานใดจัดสอบให0
2.8 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT
2.9 สพฐ. และหน]วยงานต0นสังกัดของโรงเรียนรวบรวมข0อมูล
คะแนน GPAX6 ภาคของนักเรียนทั้งหมดและส]งเข0าระบบ
TCAS65
2.10 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2.11 ดึงข0อมูลคะแนน GPAX 5 ภาค ของผู0สมัคร และ คะแนน
สอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชาของผู0สมัคร
2.12 จัดสอบสัมภาษณtและสรุปผล
2.13 ผู0สมัครตรวจสอบข0อมูลคะแนน GPAX6 ภาคและคะแนน
สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ของตนเองในระบบ TCAS65
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กิจกรรม
2.14 ส]งรายชื่อผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรูปแบบที่ 2 เข0า
ระบบ TCAS65
2.15 ส]งรายชื่อผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกที่เปQนคนไทยใน
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 2 เข0าระบบ TCAS65
2.16 ตรวจสอบรายชื่อผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกใน
รูปแบบที่ 2 กับรายชื่อผู0ที่มีสถานะยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาใน
ระบบ TCAS65
2.17 ประกาศรายชื่อผู0ผ]านการคัดเลือก รอบที่ 2
2.18 ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษารอบที่ 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาที่
ผ]านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก0ไขได0ทั้งหมด 3
ครั้ง) ถ0าไม]ยืนยันสิทธิ์ จะถือว]าไม]ต0องการใช0สิทธิ์เข0าศึกษา จะ
ขอใช0สิทธิ์เข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0
2.19 สละสิทธิ์เข0าศึกษาในระบบ TCAS65 ช]วงที่ 2 สำหรับผู0
ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2
2.20 ดึงรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
2.21 ประกาศรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในรอบที่ 2
2.22 ส]งรายชื่อผู0ผ]านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา
สำหรับสาขาแพทยศาสตรtเท]านั้น
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ผู1รับผิดชอบ

วันที่

สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 65

สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 65

ทปอ.

3 พ.ค. 65

ทปอ.

4 พ.ค. 65

ผู0สมัคร

4 - 5 พ.ค. 65

ผู0สมัคร

6 พ.ค. 65

สถาบันอุดมศึกษา

7 พ.ค. 65

สถาบันอุดมศึกษา

9 พ.ค. 65

สถาบันอุดมศึกษา

17 พ.ค. 65

หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองผู6ผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในการบริหารจัดการภายในได6 จะต6องเป[นโครงการนโยบายของ
รัฐบาล หรือโครงการที่ได6รับการสนับสนุนให6หน+วยงานหรือให6บุคคล หรือโครงการที่มีเงื่อนไขเฉพาะพิเศษ เช+น แพทยeชนบท
จุฬาชนบท เป[นต6น โดยโครงการต6องส+งรายชื่อตัดสิทธิ์สมัครรอบที่ 3 มายัง ทปอ. และเก็บเอกสารที่ผู6สมัครลงนามยินยอมให6
ส+งชื่อมาตัดสิทธิ์ในระบบไว6ที่โครงการเป[นหลักฐาน

รอบที่ 3 Admission ใช.คะแนนสอบข.อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ระยะเวลา 2 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2565
กิจกรรม
3.1 ส]งชื่อนิสิต/นักศึกษาป»จจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เข0าระบบ TCAS65

ผู1รับผิดชอบ

วันที่

สถาบันอุดมศึกษา

29 เม.ย. 65
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กิจกรรม
3.2 ลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 (สำหรับผู0ที่ยังไม]เคย
ลงทะเบียนมาก]อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต0องการสมัครแบบ
เรียงลำดับไม]เกิน 10 อันดับ พร0อมชำระเงินค]าสมัคร
3.3 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 3 Admission
3.4 ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1
3.5 ส]งรายชื่อผู0ผ]านการคัดเลือกเข0าเรียนในโครงการที่ผู0เรียน
ได0รับทุนการศึกษา 100% ที่ไม]ได0เข0าร]วมการคัดเลือกในระบบ
TCAS65
3.6 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1
3.7 ผู0สมัครทุกคนเลือกยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในระบบ
3.8 ประมวลผลการจัดลำดับ ครั้งที่ 2
3.9 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2
3.10 ดึงข0อมูลรายชื่อผู0มีสิทธิ์เข0าสอบสัมภาษณt
3.11 เข0ารับการสัมภาษณtและตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ช]วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด
3.12 ส]งผลการสอบสัมภาษณtเข0าระบบ TCAS65
3.13 ประกาศรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในรอบที่ 3
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ผู1รับผิดชอบ

วันที่

ผู0สมัคร

2 - 10 พ.ค. 65

สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

10 - 11 พ.ค. 65
11 - 17 พ.ค. 65

สถาบันอุดมศึกษา

13 พ.ค. 65

ทปอ.
ผู0สมัคร
ทปอ.
ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา

18 พ.ค. 65
18 - 19 พ.ค. 65
20 - 23 พ.ค. 65
24 พ.ค. 65
24 พ.ค. 65

ผู0สมัคร

25 - 31 พ.ค. 65

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

1 มิ.ย. 65
2 มิ.ย. 65

ผู1รับผิดชอบ

วันที่

สถาบันอุดมศึกษา

25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65

สถาบันอุดมศึกษา

6 มิ.ย. 65

ทปอ.

7 มิ.ย. 65

ผู0สมัคร
สถาบันอุดมศึกษา

8 - 9 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65

รอบที่ 4 Direct Admission

ระยะเวลา 25 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2565
กิจกรรม
4.1 เปzดระบบการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกภายใน
ช]วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผู0สมัคร
ซึ่งต0องไม]มีสถานะเปQนผู0ที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาอยู]ในระบบ
หรือ ไม]เปQนผู0ที่ได0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาครบแล0ว 2 ครั้ง
4.2 ส]งรายชื่อผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรูปแบบที่ 4 เข0า
ระบบ TCAS65 ครั้งที่ 1
4.3 ตรวจสอบรายชื่อผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกในรูปแบบ
ที่ 4 กับรายชื่อผู0ที่มีสถานะยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในระบบ
TCAS65
4.4 ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษารอบที่ 4 ช]วงที่ 1
4.5 ดึงข0อมูลรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 4 ครั้งที่ 1
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กิจกรรม
4.6 ส]งรายชื่อผู0ผ]านการคัดเลือกรูปแบบที่ 4 เข0าระบบ TCAS
65 ครั้งที่ 2
4.7 ตรวจสอบรายชื่อผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกในรูปแบบ
ที่ 4 ครั้งที่ 2 กับรายชื่อผู0ที่มีสถานะยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาใน
ระบบ TCAS65
4.8 ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษารอบที่ 4 ช]วงที่ 2
4.9 ดึงข0อมูลรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 4 ครั้งที่ 2
4.10 ประกาศรายชื่อผู0ยืนยันสิทธิ์เข0าศึกษาในรอบที่ 4
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ผู1รับผิดชอบ

วันที่

สถาบันอุดมศึกษา

16 มิ.ย. 65

ทปอ.

17 มิ.ย. 65

ผู0สมัคร
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

18 - 19 มิ.ย. 65
20 มิ.ย. 65
21 มิ.ย. 65

