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คู$มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข4าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

(Thai University Central Admission System : TCAS) 

ปSการศึกษา 2565 

สำหรับผู4สมัคร 
 

ที่มาและนโยบาย 

 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System: TCAS)  เปQนระบบท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐมนตรีว]าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมอบหมายให0 ท่ี

ประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข0าศึกษา ไม]ให0มีการว่ิงรอกสอบ ลด

ค]าใช0จ]ายในการสมัคร และปgองกันการใช0สิทธ์ิซ้ำซ0อน 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 เพ่ือต0องการให0เกิดความเท]าเทียมกัน โดยเร่ิมใช0ต้ังแต]ปm

การศึกษา 2561 เปQนต0นมา ท้ังน้ี ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได0รับหลักการในการเข0าร]วมดำเนินการ

ตามแนวทางน้ีด0วย โดยยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังน้ี 

1. นักเรียนควรอยู]ในห0องเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 6 

2. นักเรียนแต]ละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีเลือก เพ่ือความเสมอภาค 

3. นักเรียนไม]ว่ิงรอกสอบ 

 

นิยามศัพทb 

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข1าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission 

System : TCAS) 

ทปอ.  ท่ีประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย 

สมาคม ทปอ. สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย 

ทปอ. มทร. ท่ีประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทปอ. มรภ. ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สสอท.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห]งประเทศไทย 

สทศ.  สำนักทดสอบทางการศึกษาแห]งชาติ  

กสพท  กลุ]มสถาบันแพทยศาสตรtแห]งประเทศไทย 

TCAS65  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปmการศึกษา 2565 
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ระบบ TCAS65  ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปm

การศึกษา 2565  

สถาบัน   มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ีเข0าร]วมการคัดเลือกใน TCAS65 

สาขาวิชา สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข0าร]วม TCAS65  ท่ีเปzดรับผู0สมัครเข0า

ศึกษาประจำปmการศึกษา 2565 

หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีการจัดการศึกษาเปQนภาษาต]างประเทศ มี

กลุ]มเปgาหมายท้ังท่ีเปQนนักเรียนไทยและต]างประเทศ รวมท้ังหลักสูตรท่ีมีความ

ร]วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต]างประเทศ ท่ีรับการรับรองตามเกณฑt

มาตรฐานหลักสูตร ท้ังน้ี อาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3 

ภาคการศึกษา ก็ได0 

ผู1สมัคร ผู0ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชา/สถาบันกำหนดให0สามารถสมัครเข0าคัดเลือกใน

สถาบันอุดมศึกษาได0  

ผู1ผ̂านการคัดเลือก ผู0สมัครท่ีได0รับการประกาศรายช่ือว]าผ]านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให0เข0า

ศึกษาได0 

ผู1มีสิทธ์ิเข1าศึกษา  ผู0ท่ีได0รับการประกาศรายช่ือว]าผ]านการคัดเลือกให0เข0าศึกษาได0 และได0ดำเนินการ

ยืนยันสิทธ์ิน้ันในระบบ TCAS65 โดยเปQนผู0ท่ีมีคุณสมบัติครบถ0วนตามท่ีสาขาวิชา/

สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเปzดภาคการศึกษา  

การบริหารจัดการสิทธ์ิ ระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิส]วนกลาง ของ ทปอ.  เพ่ือให0ผู0สมัคร/สถาบันอุดม 

ศึกษาได0เข0าใช0งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด0วย การยืนยันสิทธ์ิ การไม]ใช0

สิทธ์ิ การสละสิทธ์ิ การคืนสิทธ์ิ การตรวจสอบสถานะการใช0สิทธ์ิ  

1. การยืนยันสิทธ์ิ  การท่ีผู0สมัครเข0าไปในระบบเพ่ือตรวจสอบผลการคัดเลือก และมีความประสงคtจะ

เข0าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามท่ีประกาศรายช่ือว]าตนเปQนผู0ผ]านการ

คัดเลือก ผู0สมัครจะเลือก “ยืนยันสิทธ์ิ” ในระบบ 

2. การไม̂ใช1สิทธ์ิ การท่ีผู0สมัครเข0าไปในระบบเพ่ือตรวจสอบผลการคัดเลือก แต]ผู0สมัครไม]ประสงคtจะ

เข0าศึกษาในทุกสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามท่ีประกาศรายช่ือว]าตนเปQนผู0ผ]าน

การศึกษา ผู0สมัครจะเลือก “ไม̂ใช1สิทธ์ิ” ในระบบ หรือ ไม̂เลือกยืนยันสิทธ์ิใน

ระบบ 

3. การสละสิทธ์ิ  การท่ีผู0สมัครท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิในระบบเรียบร0อยแล0วในรอบท่ีผ]านการคัดเลือก แต]มี

ความประสงคtท่ีจะขอยกเลิกสิทธ์ิท่ีได0ยืนยันไปแล0ว เพ่ือไปสมัครคัดเลือกในรอบ

ต]อไป ผู0สมัครจะเลือก “สละสิทธ์ิ” ในระบบ ในกรณีท่ีทำถูกต0องตามข0อกำหนด 

ระบบจะคืนสิทธ์ิให0ผู0สมัครอัตโนมัติสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]หาก

สละสิทธ์ิในระบบครบ 2 คร้ัง ระบบจะไม]คืนสิทธ์ิให0ผู0สมัครเพ่ือสมัครคัดเลือกใน

รอบต]อไป 
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4. การคืนสิทธ์ิ เม่ือมีการสละสิทธ์ิในระบบ ผู0สมัครจะได0รับการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติ เพ่ือใช0สิทธ์ิ

สมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0ทันที 

5. การตรวจสอบ การท่ีสาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา และผู0สมัคร เข0าไปในระบบเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิ 

    สถานการณhใช1สิทธ์ิ ของผู0สมัครว]ามีคุณสมบัติท่ีสอดคล0องกับข0อกำหนด/แนวปฏิบัติในเร่ืองการบริหาร

จัดการสิทธ์ิ และผู0สมัครน้ันมีสิทธ์ิท่ีจะสมัครคัดเลือกรอบน้ัน ๆ ได0หรือไม] 

 

การบริหารจัดการสิทธ์ิสำหรับ TCAS65 (รอบท่ี 1 – 4) 

ผู0สมัครท่ีมีสัญชาติไทย (มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย) และผู0สมัครไร0สัญชาติ (รหัสประจำตัว

ประชาชนข้ึนด0วยอักษร G) ต0องเข0าระบบ TCAS65 เพ่ือบริหารจัดการสิทธ์ิสำหรับการเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชา

ท่ีเปzดรับใน TCAS65 ส]วนผู0สมัครท่ีมีสัญชาติอ่ืน (ไม]มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย) ต0องเข0าระบบ TCAS65 

เพ่ือบริหารจัดการสิทธ์ิสำหรับการเข0าศึกษาในหลักสูตรปกติหรือพิเศษ ยกเว0นหลักสูตรนานาชาติ 

 

1. การยืนยันสิทธ์ิ และ การไม̂ใช1สิทธ์ิ 

ผู0สมัครเข0ามาใช0งานในระบบ เพ่ือตรวจสอบว]าเปQนผู0ผ]านการคัดเลือกให0เข0าศึกษาหรือไม]  โดยผู0ผ]าน

การคัดเลือกท่ีประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกต0องยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS65 ตามช]วงเวลา

ท่ีกำหนดของการคัดเลือกแต]ละรอบ  

1.1 การยืนยันสิทธ์ิในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 4  

1.1.1 ระบบเปzดให0ผู0สมัครเข0ามายืนยันสิทธ์ิในช]วงเวลาท่ีกำหนด 

1.1.2 ผู0สมัครตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาท่ีได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษา 

1.1.3 ผู0สมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตนเองได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาได0เพียงสาขาวิชาเดียว โดย

กด “ยืนยันสิทธ์ิ” ในสาขาท่ีประสงคtจะเข0าศึกษา และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือ

หรืออีเมลด0วยรหัสใช0คร้ังเดียว (One Time Password: OTP) ท่ีได0รับทางโทรศัพทt     

มือถือหรืออีเมล และไม]ต0องกดเลือกใด ๆ สำหรับสาขาวิชาท่ีเหลือท่ีไม]ประสงคtเข0าศึกษา 

1.1.4 ถ0าผู0สมัครไม]ประสงคtจะเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ให0กด “ไม]ใช0สิทธ์ิ” 

และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP 

1.1.5 ถ0าผู0สมัครได0กด “ยืนยันสิทธ์ิ” เข0าศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงไปแล0ว หรือกด “ไม]ใช0สิทธ์ิ” ใน

ทุกสาขาท่ีผ]านการคัดเลือก และต0องการเปล่ียนการตัดสินใจ ผู0สมัครสามารถทำการ

เปล่ียนแปลงได1อีกเพียง 2 คร้ังเท̂าน้ัน จนถึงเวลาปqดระบบการยืนยันสิทธ์ิ (นับรวม

จำนวนคร้ังท่ียืนยันตัวตนด0วยรหัส OTP สำเร็จได0สูงสุด 3 คร้ัง โดยนับท้ังการกดยืนยัน

สิทธ์ิ และการกดไม]ใช0สิทธ์ิ) โดยระบบจะนับเปQนหน่ึงคร้ังของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.1.6 ถ1าผู1สมัครไม̂กด “ยืนยันสิทธ์ิ” หรือ “ไม̂ใช1สิทธ์ิ” ภายในช̂วงเวลาท่ีกำหนด จะถือว]า 

ผู0สมัครยังไม]ได0ใช0สิทธ์ิในการเข0าศึกษา และไม]ต0องการเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชาท่ีได0รับ

การคัดเลือก ซ่ึงจะขอใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาภายหลังจากช]วงเวลาท่ีกำหนดไม]ได0 ผู0สมัคร

สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 
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1.1.7 สถาบันอุดมศึกษาอาจเปzดระบบยืนยันสิทธ์ิของสถาบัน ก]อนการยืนยันสิทธ์ิในระบบ 

TCAS65 เพ่ือคัดกรอกผู0ท่ีต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาน้ัน ๆ หากมีผู0ผ]านการคัดเลือก

ไม]ยืนยันสิทธ์ิในระบบของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเรียกตัวสำรองหรือ

เปzดรับสมัครเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมผู0ผ]านการคัดเลือกให0ได0ตามจำนวนเปgาหมายการรับ ท้ังน้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต0องแจ0งให0ผู0ยืนยันสิทธ์ิในระบบของสถาบัน ดำเนินการยืนยันสิทธ์ิใน

ระบบ TCAS65 ด0วย หากไม]ดำเนินการยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS65 จะถือว]า ไม]ใช0สิทธ์ิ

เข0าศึกษา ซ่ึงผู0ท่ียืนยันสิทธ์ิในระบบของสถาบันอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ โดยเลือก

กดยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีผ]านการคัดเลือก หรือ กดไม]ใช0สิทธ์ิเข0า

ศึกษาในทุกสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกได0 หรือไม]ดำเนินการใด ๆ ในระบบ TCAS65 ซ่ึง

ถือว]า ไม]ใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาและสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 

 

1.2 การยืนยันสิทธ์ิในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบท่ี 3  

1.2.1 ระบบประมวลผลคร้ังท่ี 1 และประกาศผลในสาขาวิชาท่ีผู0สมัครผ]านการคัดเลือกเพียง

สาขาวิชาเดียวในอันดับท่ีดีท่ีสุดเพียงลำดับเดียว 

1.2.2 ผู0สมัครทุกคนต0องเข0าระบบเพ่ือตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาท่ีได0รับการคัดเลือกให0เข0า

ศึกษา และเลือกยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษา 

1.2.3 ถ0าผู0สมัครได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีสมัครไว0ในอันดับท่ี 1 ระบบจะมี

ตัวเลือกให0ผู0สมัครแสดงความประสงคt ดังน้ี  

o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ให0กด “ยืนยันสิทธ์ิ” เข0า

ศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล

ด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล  

o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ให0กด “ไม]ใช0สิทธ์ิ” เข0า

ศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล

ด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล จะถือว]าผู0สมัครไม]ได0ใช0สิทธ์ิใน

การเข0าศึกษา สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธ์ิเข0า

ศึกษาในภายหลังไม]ได0 

o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธ์ิ” เข0า

ศึกษา และไม]ได0สิทธ์ิขอประมวลผลคร้ังท่ี 2 สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 

1.2.4 ถ0าผู0สมัครได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีสมัครไว0ในอันดับอ่ืน ๆ ระบบจะมี

ตัวเลือกให0ผู0สมัครแสดงความประสงคt ดังน้ี 

o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก และไม]ประสงคtขอรับการ

ประมวลผลคร้ังท่ี 2 ให0กด “ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกและ

ไม]ขอรับการประมวลผลคร้ังท่ี 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วย

รหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล 
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o ถ0าผู0สมัครต0องการเล่ือนอันดับของสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ให0กด “ขอรับการ

ประมวลผลคร้ังท่ี 2” เพ่ือขอเล่ือนลำดับสาขาวิชาข้ึน โดยเลือกยืนยันสิทธ์ิล]วงหน0าใน

สาขาวิชาท่ีต0องการเข0าศึกษาจากสาขาวิชาท่ีได0สมัครไว0แล0ว และยืนยันตัวตนผ]าน

โทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ท้ังน้ี

ระบบเปzดให0เลือกยืนยันสิทธ์ิล]วงหน0าในอันดับท่ีผ]านการคัดเลือกและอันดับท่ีสูงกว]า

ท่ีผ]านการคัดเลือกเท]าน้ัน ไม]อนุญาตให0เลือกในอันดับท่ีต่ำกว]าท่ีผ]านการคัดเลือก ซ่ึง

ระบบจะนำข0อมูลการเลือกดังกล]าวมาประมวลผลคร้ังท่ี 2 และประกาศผลในสาขา 

วิชาท่ีผู0สมัครผ]านการคัดเลือกในลำดับท่ีดีท่ีสุดเพียงลำดับเดียวท่ีได0เลือกยืนยันสิทธ์ิ

ไว0แล0ว หากระบบไม]สามารถเล่ือนอันดับให0สูงข้ึนได0และผู0สมัครยังต0องการเข0าศึกษา

ในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกในการประมวลผลคร้ังท่ี 1 ขอให0เลือกยืนยันสิทธ์ิใน

สาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกด0วย แต]ถ0าไม]ประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการ

คัดเลือก ไม]ต0องเลือกยืนยันสิทธ์ิในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก หากระบบไม]สามารถ

เล่ือนอันดับให0สูงข้ึนได0 จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธ์ิ” เข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการศึกษา 

สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาในภายหลัง

ไม]ได0  

o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก และไม]ประสงคtขอรับ

การประมวลผลคร้ังท่ี 2 ให0กด “ไม]ใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก

และไม]ขอรับการประมวลผลคร้ังท่ี 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล

ด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล จะถือว]าผู0ผ]านการคัดเลือกยัง

ไม]ได0ใช0สิทธ์ิในการเข0าศึกษา สามารถสมัครในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธ์ิ

เข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0 

o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธ์ิ” เข0า

ศึกษา และไม]ได0สิทธ์ิขอประมวลผลคร้ังท่ี 2  

1.2.5 ถ0าผู0สมัครไม]ผ]านการคัดเลือกในการประมวลผลคร้ังท่ี 1 ระบบจะมีตัวเลือกให0ผู0สมัคร

แสดงความประสงคt ดังน้ี 

o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0ารับการประมวลผลคร้ังท่ี 2 ให0กด “ขอรับการประมวลผลคร้ังท่ี 

2” โดยเลือกยืนยันสิทธ์ิล]วงหน0าในสาขาวิชาท่ีต0องการเข0าศึกษาจากสาขาวิชาท่ีได0

สมัครไว0แล0ว และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับ

ทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ซ่ึงระบบจะนำข0อมูลการเลือกดังกล]าวมาประมวลผล

คร้ังท่ี 2 และประกาศผลในสาขาวิชาท่ีผู0สมัครผ]านการคัดเลือกในลำดับท่ีดีท่ีสุดเพียง

ลำดับเดียวท่ีได0เลือกยืนยันสิทธ์ิไว0แล0ว  

o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0ารับการประมวลผลคร้ังท่ี 2 ให0กด “ไม]ขอรับการประมวลผล

คร้ังท่ี 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทาง

โทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ผู0สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0  
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o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด จะถือว]า “ไม]ขอรับการ

ประมวลผลคร้ังท่ี 2” สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0  

1.2.6 ระบบอนุญาตให0ผู0สมัครเปล่ียนแปลงการตัดสินใจได0รวม 3 คร้ัง โดยนับจำนวนคร้ังท่ี

ยืนยันตัวตนด0วยรหัส OTP สำเร็จได0สูงสุด 3 คร้ัง โดยนับท้ังการกดยืนยันสิทธ์ิ และการ

กดไม]ใช0สิทธ์ิ ซ่ึงระบบจะนับเปQนหน่ึงคร้ังของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.2.7 ผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาต0องเข0ารับการสัมภาษณt/ตรวจร]างกาย ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ี

สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากำหนด หากไม]ดำเนินการตามท่ีกำหนด จะถูกคัดช่ือออก

จากการมีสิทธ์ิเข0าศึกษา และไม]สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปของ TCAS65 ได0 

1.2.8 ผู0ท่ียืนยันสิทธ์ิในรอบท่ี 3 Admission จะไม]สามารถขอสละสิทธ์ิได0 หากไม]ประสงคtเข0า

ศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ต0องเลือกไม]ใช0สิทธ์ิในช]วงเวลาของการยืนยันสิทธ์ิ 
 

2. การสละสิทธ์ิ   

ผู0สมัครท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ีต0องการไปแล0ว ต0องการท่ีจะขอยกเลิกการยืนยันสิทธ์ิ (สละ

สิทธ์ิ) ท่ีได0ดำเนินการไปแล0ว ให0แจ0งขอสละสิทธ์ิในระบบเท]าน้ัน ผู0ยืนยันสิทธ์ิท่ีไปแจ0งสละสิทธ์ิกับสาขาวิชา/

สถาบัน หรือทำจดหมายเปQนลายลักษณtอักษรแจ0งมาท่ี ทปอ. จะไม]นับว]าเปQนการสละสิทธ์ิ ซ่ึงไม]สามารถสมัคร

ในรอบต]อไปใน TCAS65 ได0 

2.1 ระบบเปzดให0ผู0สมัครสามารถสละสิทธ์ิได0ในช]วงเวลาท่ีกำหนด  

2.2 กด “สละสิทธ์ิ” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยระบบ OTP 

2.3 หากพ0นกำหนดช]วงเวลาของการสละสิทธ์ิ ผู0สมัครไม]สามารถขอสละสิทธ์ิได0 ต0องรอช]วงเวลาท่ี

ระบบเปzดให0ดำเนินการสละสิทธ์ิในช]วงถัดไป 

2.4 ผู0สมัครไม̂สามารถขอยกเลิกการสละสิทธ์ิภายหลังจากท่ีได0สละสิทธ์ิเรียบร0อยแล0ว 

2.5 ผู0สมัครท่ีมีสถานะยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS65 แต]ไม]ได0ไปรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปQนนิสิต/

นักศึกษาตามกำหนดเวลาของสถาบันอุดมศึกษา จะไม]ถือว]าเปQนการสละสิทธ์ิ ซ่ึงไม]สามารถ

เข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิไว0 และไม]สามารถไปสมัครในรอบต]อไปของ TCAS65 ได0 

2.6 การสละสิทธ์ิในระบบกำหนดให0ทำได0เพียง 1 คร้ังภายในช]วงเวลาท่ีกำหนดของแต]ละรอบ 

เพ่ือสมัครในรอบต]อไปได0 หากสละสิทธ์ิคร้ังท่ี 2 จะไม̂สามารถเข1าสู̂กระบวนการสมัครและ

คัดเลือกในรอบต̂อไปได1 

2.7 หากสละสิทธ์ิในสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐแล0ว จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก  

2.8 หากสละสิทธ์ิในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐแล0ว จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก  
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2.9 หากสละสิทธ์ิในสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐแล0ว จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของ

รัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก  

 

3. การคืนสิทธ์ิ  

สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให0 ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธ์ิในระบบได0ทันทีท่ีผู0สมัครดำเนินการผ]าน

ระบบในช]วงเวลาท่ีกำหนด 

3.1 ระบบออกแบบให0มีการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติภายในช]วงเวลาท่ีกำหนด 

3.2 ผู0สมัครท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาแล0ว สามารถขอสละสิทธ์ิไม]เข0าศึกษาได0เฉพาะช]องทางผ]าน

ระบบ TCAS65 ภายในช]วงเวลาท่ีกำหนดเท]าน้ัน โดยระบบคืนสิทธ์ิให1เพียง 1 คร้ังเพ่ือสมัคร

คัดเลือกในรอบต̂อไปได1  

3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาและรายช่ือผู0สละสิทธ์ิ 

หลังจาก วันส้ินสุดการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิ ตามลำดับ 

 

4. การตรวจสอบสถานะการใช1สิทธ์ิ   

สามารถตรวจสอบสถานะของผู0สมัครว]ายืนยันสิทธ์ิ หรือ สละสิทธ์ิ 

4.1 ผู0สมัครเข0าระบบ จะเห็นข0อมูลการยืนยันสิทธ์ิ หรือ การสละสิทธ์ิ ของตนเอง 

4.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช0สิทธ์ิของผู0สมัครได0 โดยส]งรายช่ือและเลข

ประจำตัวประชาชนหรือเลขพาสปอรtตของผู0สมัครเข0าระบบแบบออนไลนtเปQนรายบุคคล หรือ 

เปQนไฟลtหลายคน หรือแบบอัตโนมัติด0วยระบบ API  

4.3 ระบบตรวจสอบสถานะการใช0สิทธ์ิของผู0สมัครก]อนประกาศรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือกเข0า

ศึกษาในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 4 หรือก]อนดำเนินการสมัครคัดเลือกในรอบท่ี 3  
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ข4อกำหนดสำหรับผู4สมัคร 

1. ผู0สมัครแต]ละคนมี 1 สิทธ์ิในการเข0าศึกษา แต]สามารถสละสิทธ์ิท่ียืนยันไปแล0วเพ่ือสมัครคัดเลือกและ

ยืนยันสิทธ์ิในรอบต]อไปได0อีก 1 คร้ัง (ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาได0สูงสุด 2 รอบ) โดยต0องสละสิทธ์ิ

สาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาไปแล0วในระบบตามช]วงเวลาท่ีกำหนด ก̂อน ทำการสมัครคัดเลือก

ในรอบต]อไปได0 

2. ผู0สมัครลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 ได0ต้ังแต]วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เปQนต0นไป โดยกรอกข0อมูล

ส]วนตัว ได0แก] 

Ø รหัสประจำตัวผู0สมัคร (username) ได0แก] 

Ø เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร0อมช่ือและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) และ

ภาษาอังกฤษ (ทางเลือก กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครสัญชาติไทย  

Ø เลข G (เลข 13 หลัก ข้ึนต0นด0วยอักษร G) พร0อมช่ือและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) 

และภาษาอังกฤษ (ทางเลือก กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครชาวต]างชาติท่ีเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 6 หรือเทียบเท]าในประเทศไทย และ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (สป. ศธ.) ได0ออกเลข G จากระบบ GCODE ให0ใช0งานแทนเลขประจำตัว

ประชาชน 

Ø เลขพาสปอรtต พร0อมช่ือและนามสกุลภาษาอังกฤษ (บังคับ) และภาษาไทย (ทางเลือก 

กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครชาวต]างชาติท่ีไม]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 เบอรtโทรศัพทtมือถือท่ีใช0งานเปQนประจำ ท้ังน้ี ระบบจะส]งข0อความไปยังเบอรtโทรศัพทtมือถือ

เพ่ือยืนยันตัวตนของผู0สมัคร จึงจะสามารถใช0เบอรtโทรศัพทtมือถือเปQนช]องทางในการรับรหัส

ใช0คร้ังเดียว (One Time Password: OTP) ได0 

Ø อีเมลท่ีใช0งานเปQนประจำ โดยแต]ละอีเมลสามารถใช0ลงทะเบียนได0เพียง 1 บัญชีใช0งานเท]าน้ัน 

โดยระบบจะส]งข0อความไปยังอีเมล (อาจอยู]ในกล]องจดหมายเข0า (inbox) หรือ กล]อง

จดหมายขยะ (junk/spam)) เพ่ือยืนยันตัวตนของผู0สมัคร จึงจะสามารถใช0อีเมลเปQนช]องทาง

ในการรับรหัสใช0คร้ังเดียว (One Time Password: OTP) ได0  

3. ผู0สมัครท่ีเคยลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS62 TCAS63 หรือ TCAS64 มาแล0ว ให0ใช0บัญชีเดิม 

(username) เข0าระบบได0โดยไม]ต0องสมัครลงทะเบียนใหม] ท้ังน้ี ผู0สมัครสามารถใช0รหัสผ]านเดิม หรือ

ต้ังรหัสผ]านใหม]ได0 โดยกรอกอีเมลและ/หรือเบอรtโทรศัพทtมือถือท่ีลงทะเบียนไว0แล0วเพ่ือยืนยันตัวตน 

แล0วกดลืมรหัสผ]าน (forget password) เพ่ือต้ังรหัสผ]านเข0าระบบใหม] 
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4. เม่ือลงทะเบียนและสร0างบัญชีใช0งานระบบเรียบร0อยแล0ว ผู0สมัครสามารถใช0บัญชีกูเกิล (Google 

Account) ในการเข0าระบบ หากระบุอีเมลท่ีใช0งานประจำเปQนอีเมลของกูเกิล (gmail) หรือใช0บัญชี

เฟสบุค (Facebook Account) ในการเข0าระบบ หากระบุเบอรtโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลท่ีใช0งาน

ประจำเปQนข0อมูลเดียวกันกับท่ีใช0สร0างบัญชีเฟสบุค 

5. เม่ือผู0สมัครลงทะเบียนเข0าใช0งานระบบ TCAS65 เรียบร0อยแล0ว ให0ตรวจสอบข0อมูลการศึกษาของ

ตนเองท่ีระบบได0รับมาจากฐานข0อมูลของศูนยtพัฒนาระบบข0อมูลทางการศึกษา (iCAS) ภายใต0การ

ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หากพบข0อผิดพลาด ให0แจ0งแก0ไข

ข0อมูลในระบบ TCAS65 พร0อมแนบหลักฐานประกอบการแก0ไข ได0แก]  

Ø รูปถ]ายบัตรประจำตัวประชาชนด0านหน0าเพียงด0านเดียว เปQนไฟลtนามสกุล jpg สำหรับการ

แก0ไขช่ือ นามสกุล และ วันเดือนปmเกิด 

Ø รูปถ]ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน0าท่ีมีข0อมูล เปQนไฟลtนามสกุล jpg หน0าละ

หน่ึงไฟลt สำหรับการแก0ไขช่ือโรงเรียน คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวมถึงการ

แก0ไขคะแนนเฉล่ียกลุ]มสาระการเรียนรู0 และจำนวนหน]วยกิตรวมกลุ]มสาระการเรียนรู0 สำหรับ

ผู0เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ) 

Ø หากไม]พบข0อมูลทางการศึกษาจากระบบ iCAS ให0ผู0สมัครกรอกข0อมูลทางการศึกษาท้ังหมด

ด0วยตนเอง พร0อมแนบหลักฐานไฟลtรูปถ]ายบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ]ายใบ ปพ.1 เข0า

ระบบเพ่ือให0เจ0าหน0าท่ีระบบตรวจสอบและอนุมัติข0อมูลต]อไป  

6. ผู0สมัครกรอกข0อมูลส]วนตัวเพ่ิมเติม ได0แก]  

Ø ส]วนสูง (หน]วยเปQนเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน]วยเปQนกิโลกรัม)   

Ø ช่ือและนามสกุล ของบิดา และ มารดา 

Ø ช่ือและนามสกุล ของผู0ปกครอง พร0อมเบอรtโทรศัพทtมือถือ (ต0องไม]ใช]เบอรtเดียวกันกับของ

ผู0สมัคร) และอีเมล ถ0ากรอกอีเมลของผู0ปกครอง ระบบจะส]งผลการยืนยันต]าง ๆ ท่ีผู0สมัคร

ดำเนินการไปท่ีอีเมลของผู0ปกครองด0วย 

Ø ช่ือและนามสกุล ของคุณครูหรือผู0อำนวยการโรงเรียน พร0อมเบอรtโทรศัพทtมือถือ (ถ0าไม]ทราบ 

ให0กรอกเบอรtโทรศัพทtของโรงเรียนท่ีสามารถติดต]อได0) 

7. ผู0สมัครต0องเปQนผู0รับผิดชอบต]อความถูกต0องและครบถ0วนของข0อมูลของตนเองในระบบ การใช0ข0อมูล

ท่ีไม]เปQนความจริงอาจส]งผลให0ผลการคัดเลือกเปQนโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครคัดเลือกใน

รอบต]อไปได0 หากพบข0อมูลท่ีผิดพลาดในระบบ ต0องรีบดำเนินการแจ0งแก0ไขข0อมูลในระบบทันที 

8. ผู0สมัครท่ีเข0าร]วมโครงการเรียนแลกเปล่ียนต]างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปmการศึกษา โดย

โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนต]างประเทศแล0วให0สำเร็จการศึกษาได0 สามารถใช0ผลการเรียนเฉล่ีย 

(GPAX) ท่ีโรงเรียนคำนวณเม่ือสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 6 ในการย่ืนสมัครคัดเลือกได0 (ไม]

นำผลการเรียนท่ีเรียนต]างประเทศมาคิดรวมด0วย) ท้ังน้ี ผู0สมัครต0องแสดงใบรายงานผลการเรียนท่ี

ต]างประเทศ (Transcript) พร0อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ให0กับสถาบันท่ีรับเข0าศึกษาด0วย 

9. ผู0สมัครท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต]างประเทศในระดับเทียบเท]าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
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สถาบันท่ียังไม]ได0รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผู0สมัครท่ีใช0ผลการสอบเทียบของ 

GED (General Educational Development)  ต0องย่ืนเอกสารผลการเรียน/ผลการสอบเพ่ือขอ

เทียบวุฒิตามประกาศของท่ีประชุมอธิการบดีแห]งประเทศ เร่ือง เกณฑtการเทียบวุฒิการศึกษา

เท]ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ประจำปmการศึกษา 2565 จากน้ันจึงนำใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา และใบเทียบผลการเรียนเฉล่ีย

สะสม (GPAX) แนบเข0าระบบ TCAS65 เปQนหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 

10. วิธีการยืนยันตัวตนของผู0สมัคร มีให0เลือก 2 วิธี ได0แก] อีเมล หรือ SMS ผ]านเบอรtโทรศัพทtมือถือ ด0วย

ระบบ One Time Password (OTP) สำหรับ 

Ø การแก0ไขข0อมูลส]วนตัว (อีเมล และ เบอรtโทรศัพทtมือถือ)  

Ø การยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาท่ีได0รับการประกาศรายช่ือว]าผ]านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

รอบท่ี 3 และรอบท่ี 4  

Ø การยืนยันการเลือกสาขาวิชาท่ีสมัครในรอบท่ี 3  

Ø การสละสิทธ์ิในสาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาแล0ว 

11. ผู0สมัครต0องตรวจสอบสถานะของตนเองท่ีได0ดำเนินการในข้ันตอนต]าง ๆ จนม่ันใจว]าระบบได0ดำเนิน 

การเรียบร0อยตามท่ีต0องการแล0ว ท้ังน้ี ระบบจะส]งอีเมลหรือ SMS แจ0งผลการดำเนินการถึงผู0สมัคร

ทุกคร้ังท่ีมีการดำเนินการจนเสร็จส้ินกระบวนการยืนยันตัวตน ตามวิธีท่ีผู0สมัครเลือกใช0ในการยืนยัน

ตัวตน 

12. ก]อนการสมัครในแต]ละรอบ ผู0สมัครต0องศึกษาคุณสมบัติของผู0สมัครและเกณฑtการคัดเลือกของแต]

ละโครงการ/สาขาวิชาท่ีต0องการสมัคร ตามท่ีระบุในประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา

อย]างละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนดด0วยความระมัดระวัง 

13. การสมัครในรอบท่ี 1 Portfolio รอบท่ี 2 Quota และ รอบท่ี 4 Direct Admission ให0สมัครท่ี

โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปzดรับของสาขาวิชาน้ัน (ดูตามประกาศการรับสมัครของสถาบัน 

อุดมศึกษา) 

14. การสมัครในรอบท่ี 3 Admission ให0สมัครผ]านระบบ TCAS65 โดยมีข้ันตอนการสมัคร ดังน้ี 

Ø เลือกสาขาวิชาท่ีต0องการสมัคร ไม]เกิน 20 อันดับ (หน่ึงรูปแบบการคัดเลือก/เกณฑtการ

คัดเลือก นับเปQนหน่ึงอันดับ) 

Ø จัดเรียงลำดับสาขาวิชาท่ีต0องการสมัคร สูงสุดไม]เกิน 10 อันดับ 

Ø ยืนยันการเลือกสาขาวิชา 

Ø ชำระเงินค]าสมัคร 

Ø พิมพtใบสมัครหรือบันทึกไฟลtใบสมัครเก็บเปQนหลักฐาน ส]วนมากต0องใช0เปQนหลักฐานประกอบ 

การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปQนนิสิต/นักศึกษาใหม] 

15. เง่ือนไขของการสมัครในรอบท่ี 3 Admission  

Ø สามารถเลือกสมัครได0ต้ังแต] 1 อันดับ จนถึง 10 อันดับ ข้ึนกับความประสงคtของผู0สมัคร   

Ø บางสาขาวิชาอาจมีรูปแบบการคัดเลือก หรือ เกณฑtการคัดเลือก มากกว]า 1 รูปแบบ/เกณฑt 
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ผู0สมัครสามารถเลือกสมัครเพียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือ เลือกสมัครทุกรูปแบบได0 โดยแต]

ละรูปแบบ/เกณฑtการคัดเลือกถือเปQนคนละอันดับ ท้ังน้ี ให0ศึกษาเง่ือนไขการเลือกรูปแบบ/

เกณฑtการคัดเลือกในการสมัครจากประกาศการรับสมัครของสถาบันน้ัน ๆ ด0วย  

Ø ให0เรียงลำดับสาขาวิชาตามความสนใจเข0าศึกษาจากสนใจเข0าศึกษามากท่ีสุด คือ ลำดับท่ี 1 

ไล]ระดับความสนใจลงไปเร่ือย ๆ  

Ø เม่ือเลือกและจัดลำดับสาขาวิชาท่ีต0องการสมัครเรียบร0อยแล0ว ผู0สมัครต0องยืนยันการเลือก

สาขาวิชา โดยการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP ก]อนจึงจะชำระเงินค]าสมัครได0 

Ø ผู0สมัครสามารถเปล่ียนแปลงสาขาวิชาท่ีสนใจสมัครคัดเลือกได0จนถึงเวลา 23.59 น. ของวัน

ปqดรับสมัคร (วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) รวมถึงการเปล่ียนลำดับของสาขาวิชาท่ีเลือก

สมัครด0วย จำนวนรวมท้ังส้ิน 3 คร้ัง (นับจำนวนคร้ังในการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP) ต]อ

การชำระเงินค]าสมัครหน่ึงคร้ัง 

Ø หากผู0สมัครยืนยันการเลือกสาขาวิชาท่ีต0องการสมัครครบแล0ว 3 คร้ัง (นับจำนวนคร้ังในการ

ยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP) และต0องการเปล่ียนแปลงอีก ผู0สมัครต0องยกเลิกการสมัครเดิม

ก]อน (เรียกว]า Set Zero) แล0วดำเนินการสมัครใหม] พร0อมชำระเงินค]าสมัครใหม] ท้ังน้ี ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค̂าสมัครในทุกกรณี 

16. ในการเลือกสาขาวิชาท่ีต0องการสมัครในรอบท่ี 3 Admission ระบบ TCAS65 จะแสดงผลคะแนน

คัดเลือกของผู0สมัครตามเกณฑtการคัดเลือกของสาขาวิชาน้ัน ๆ หากพบว]า ระบบแสดงผลคะแนน

คัดเลือกท่ีไม]ถูกต0อง ให0ผู0สมัครตรวจสอบคะแนนสอบต]าง ๆ ท่ีอยู]ในระบบ (GPAX, GAT/PAT, วิชา

สามัญ) หากพบข0อผิดพลาด ให0รีบดำเนินการแก0ไขข0อมูลคะแนนสอบให0เรียบร0อยภายในช]วงเวลา

ของการเปzดระบบรับสมัคร 

17. ค]าใช0จ]ายสำหรับการสมัครรอบท่ี 3 Admission ข้ึนอยู]กับจำนวนอันดับท่ีแจ0งความจำนงในการ

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 มติท่ีประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย คร้ังท่ี 5/2565 วันท่ี 17 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 พิจารณาเห็นชอบ ลดค]าสมัคร TCAS ปmการศึกษา 2565 รอบ 3 Admission 
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จำนวน 15% (เฉพาะ TCAS65 เท]าน้ัน) 

18. การชำระเงินค]าสมัครในรอบท่ี 3 Admission สามารถชำระผ]าน Mobile Banking ได0ทุกธนาคาร 

(ไม]มีค]าบริการ) ให0เรียบร0อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันปqดรับสมัคร (วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 

2565)  หรือ บันทึกภาพหรือพิมพtใบแจ0งชำระเงินค]าสมัคร (มี QR Code) เพ่ือนำไปชำระเงินได0ท่ี 

Counter Service ร0าน 7-11 (มีค]าบริการ) ให0เรียบร0อยภายในเวลา 23.59 น. ของวันปqดรับสมัคร 

(วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) หากพ0นเวลาท่ีกำหนด จะถือว]ายกเลิกการสมัครเข0าคัดเลือก ท้ังน้ี 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค̂าสมัครในทุกกรณี 

19. ในกรณีท่ีเลือกสาขาวิชาไม]ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได0ชำระเงินค]าสมัครเรียบร0อยแล0ว 

แต]ประสงคtจะเพ่ิมจำนวนอันดับในการสมัครคัดเลือกของรอบท่ี 3 Admission ให0ผู0สมัครชำระเงิน

ค]าสมัครเพ่ิมให0เรียบร0อยภายในเวลาท่ีกำหนดของวันปzดรับสมัคร (วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)  

ระบบ TCAS65 จะพิจารณาจำนวนอันดับท่ีสมัครตามยอดเงินท่ีชำระภายในเวลาท่ีกำหนดเท]าน้ัน 

โดยเรียงจากอันดับจากลำดับท่ี 1 ไปตามจำนวนอันดับท่ีได0ชำระเงินเรียบร0อยแล0ว ส]วนอันดับท่ีไม]ได0

ชำระเงินหรือชำระเกินเวลาท่ีกำหนด จะถือว]าเปQนโมฆะ ท้ังน้ี ให0ยึดข0อมูลท่ีปรากฏบนใบสมัครล]าสุด

เปQนสำคัญ 

20. การยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาสำหรับการสมัครรอบท่ี 1 Portfolio รอบท่ี 2 Quota และรอบท่ี 4 Direct 

Admission ให0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ TCAS65 โดยเลือกสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกเพียง

หน่ึงสาขาวิชาเท]าน้ัน พร0อมยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP ทางเบอรtโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลท่ีได0

ลงทะเบียนไว0แล0ว หากไม]เลือกสาขาวิชาท่ีต0องการเข0าศึกษาภายในช]วงเวลาท่ีกำหนด (23.59 น. 

ของวันสุดท0ายท่ีเปzดระบบให0ยืนยันสิทธ์ิ) จะถือว]าผู0สมัครไม]ต0องการใช0สิทธ์ิในการเข0าศึกษาและการ

คัดเลือกในรอบน้ันถือเปQนโมฆะ โดยผู0สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในสาขาใหม]หรือสาขาเดิมในรอบ

ต]อไปได0 ท้ังน้ี ผู0สมัครสามารถเปล่ียนแปลงการตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธ์ิในสาขาวิชาต]าง ๆ หรือไม]ใช0

สิทธ์ิเข0าศึกษาได0อีกเพียง 2 คร้ัง (นับจำนวนคร้ังในการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP สูงสุด 3 คร้ัง) 

จนถึงเวลาปzดระบบของรอบน้ัน ๆ หากพ0นกำหนดเวลาของการยืนยันสิทธ์ิแล0ว ไม]อนุญาตให0

เปล่ียนแปลงการเลือกสาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาได0อีก และภายหลังท่ีระบบปzดการยืนยัน

สิทธ์ิแล0ว หากไม]ประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิไปแล0ว ให0ดำเนินการสละสิทธ์ิในระบบ 

TCAS65 ตามช]วงเวลาท่ีกำหนดเท]าน้ัน  

21. การยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาสำหรับการสมัครรอบท่ี 3 Admission ให0ผู0สมัครทุกคนเข0าระบบในช]วงการ

ประกาศผลคร้ังท่ี 1 (วันท่ี 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) เพ่ือเลือกยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาใน

สาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก หรือแจ0งความประสงคtขอประมวลผลคร้ังท่ี 2 เพ่ือเล่ือนอันดับข้ึนหากท่ี

มีว]างและคะแนนคัดเลือกถึงเกณฑtเปQนตัวจริงในอันดับท่ีสูงข้ึน พร0อมเลือกยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาใน

อันดับท่ีต0องการหากได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในการประมวลผลคร้ังท่ี 2 ถ0าหากเล่ือนอันดับข้ึน

ไม]ได0และยังต0องการเข0าศึกษาในอันดับท่ีผ]านการคัดเลือกแล0ว ต0องเลือกยืนยันสิทธ์ิในอันดับท่ีผ]าน

การคัดเลือกน้ันแล0วด0วย  

22. เม่ือประกาศผลคร้ังท่ี 2 ผู0สมัครไม]ต0องยืนยันสิทธ์ิในระบบแล0ว ระบบจะถือว]าได0ยืนยันสิทธ์ิเรียบร0อย 
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เน่ืองจากได0เลือกยืนยันสิทธ์ิในช]วงการประกาศผลคร้ังท่ี 1 (วันท่ี 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

เรียบร0อยแล0ว และไม]สามารถขอไม]ใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาหรือสละสิทธ์ิได0อีก 

23. หากดำเนินการสละสิทธ์ิท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาแล0ว จะไม]สามารถขอคืนสิทธ์ิ (ยกเลิกการสละสิทธ์ิ)

กลับเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีได0สละสิทธ์ิไปแล0วไม]ว]ากรณีใด ๆ  

 

ปฏิทินกิจกรรม 
 

รอบที่ 1  Portfolio ไม+ใช.คะแนนสอบข.อเขียนหรือข.อปฏิบัต ิ 

ระยะเวลา  สถาบันเร่ิมได0อิสระ ถึง 11 กุมภาพันธt 2565 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

1.1 เปzดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด

ช]วงการรับสมัครได0ตามความเหมาะสม 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.2 สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ]านโรงเรียน (ตาม

เง่ือนไขของสถาบันอุดมศึกษา) 
ผู0สมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.3 Audition ความสามารถเฉพาะทาง (ควรจัดในช]วงวันหยุด

เสารt-อาทิตยt เพ่ือไม]ให0กระทบการเรียนตามปกติของผู0สมัคร) 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.4 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณt (ควรจัดสอบ

สัมภาษณtในช]วงวันหยุดเสารt-อาทิตยt เพ่ือไม]ให0กระทบการ

เรียนตามปกติของผู0สมัคร) และ สรุปผล 

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.5 ลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 พร0อมตรวจสอบข0อมูล

พ้ืนฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ 

TCAS65 

ผู0สมัคร ต้ังแต]วันท่ี 9 ธ.ค. 64 

1.6 ส]งรายช่ือผู0สมัครเข0าระบบ TCAS65 เพ่ือดึงข0อมูลคะแนน 

GPAX 5 ภาคของผู0สมัคร 
สถาบันอุดมศึกษา 9 ธ.ค. 64 – 21 ม.ค. 65 

1.7 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรอบท่ี 1 เข0าระบบ 

TCAS65 
สถาบันอุดมศึกษา 3 - 4 ก.พ. 65 

1.8 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกท่ีเปQนคนไทยใน

หลักสูตรนานาชาติ คร้ังท่ี 1 เข0าระบบ TCAS65 
สถาบันอุดมศึกษา 3 - 4 ก.พ. 65 

1.9 ประกาศรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือก รอบท่ี 1 ทปอ. 7 ก.พ. 65 

1.10 ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษารอบท่ี 1 ในระบบ TCAS65 โดย

เลือกสาขาท่ีผ]านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปล่ียนแปลงแก0ไข

ได0ท้ังหมด 3 คร้ัง) ถ0าไม]ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว]าไม]ต0องการใช0สิทธ์ิ

เข0าศึกษา จะขอใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0 

ผู0สมัคร 7 - 8 ก.พ. 65 



  TCAS65 - คู+มือ สำหรับผู6สมัคร V7 - 21 ธค 64.docx   39 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

1.11 สละสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ TCAS65 ช]วงท่ี 1 สำหรับผู0ท่ี

ได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 1 
ผู0สมัคร 9 ก.พ. 65 

1.12 ดึงรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 1 เพ่ือปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 
สถาบันอุดมศึกษา 10 ก.พ. 65 

1.13 ประกาศรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษา 11 ก.พ. 65 

 

รอบที่ 2  Quota ใช.คะแนนสอบข.อเขียนหรือสอบปฏิบัต ิ

ระยะเวลา  สถาบันเร่ิมได0อย]างอิสระ ถึง 9 พฤษภาคม 2565 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

2.1 เปzดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด

ช]วงการรับสมัครได0ตามความเหมาะสม 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.2 สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ]านโรงเรียน (ตาม

เง่ือนไขของสถาบันอุดมศึกษา) 
ผู0สมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู0สมัคร และ ตรวจสอบรายช่ือใน

ระบบท่ีไม]ได0รับอนุญาตให0สมัครได0 (นิสิต/นักศึกษาป»จจุบันของ

สาขาวิชาท่ีมีข0อตกลงร]วมกัน หรือ ผู0สมัครท่ีมีสถานะยืนยัน

สิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ TCAS65) 

สถาบันอุดมศึกษา 14 ก.พ. - 31 มี.ค. 65 

2.4 ปรับเพ่ิมจำนวนเรียกรับของรูปแบบท่ี 2 – 3 สถาบันอุดมศึกษา 17 - 18 ก.พ. 65 

2.5 ทปอ. จัดสอบวิชา GAT/PAT  ทปอ. 12 - 15 มี.ค. 65 

2.6 ทปอ. จัดสอบ 9 วิชาสามัญ ทปอ. 19 - 20 มี.ค. 65 

2.7 จัดสอบวิชาเฉพาะเพ่ิมเติมท่ีไม]มีหน]วยงานใดจัดสอบให0 สถาบันอุดมศึกษา 24 - 31 มี.ค. 65 

2.8 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ทปอ. 18 เม.ย. 65 

2.9 สพฐ. และหน]วยงานต0นสังกัดของโรงเรียนรวบรวมข0อมูล

คะแนน GPAX6 ภาคของนักเรียนท้ังหมดและส]งเข0าระบบ 

TCAS65 

สพฐ./หน]วยงานต0น

สังกัดโรงเรียน 
19 เม.ย. 65 

2.10 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ทปอ. 20 เม.ย. 65 

2.11 ดึงข0อมูลคะแนน GPAX 5 ภาค ของผู0สมัคร และ คะแนน

สอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชาของผู0สมัคร 
สถาบันอุดมศึกษา 20 เม.ย. 65 

2.12 จัดสอบสัมภาษณtและสรุปผล สถาบันอุดมศึกษา 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 

2.13 ผู0สมัครตรวจสอบข0อมูลคะแนน GPAX6 ภาคและคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ของตนเองในระบบ TCAS65 
ผู0สมัคร 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 65 
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กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

2.14 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรูปแบบท่ี 2 เข0า

ระบบ TCAS65 
สถาบันอุดมศึกษา 2 พ.ค. 65 

2.15 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกท่ีเปQนคนไทยใน

หลักสูตรนานาชาติ คร้ังท่ี 2 เข0าระบบ TCAS65 
สถาบันอุดมศึกษา 2 พ.ค. 65 

2.16 ตรวจสอบรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกใน

รูปแบบท่ี 2 กับรายช่ือผู0ท่ีมีสถานะยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาใน

ระบบ TCAS65 

ทปอ. 3 พ.ค. 65 

2.17 ประกาศรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือก รอบท่ี 2 ทปอ. 4 พ.ค. 65 

2.18 ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษารอบท่ี 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาท่ี

ผ]านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปล่ียนแปลงแก0ไขได0ท้ังหมด 3 

คร้ัง) ถ0าไม]ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว]าไม]ต0องการใช0สิทธ์ิเข0าศึกษา จะ

ขอใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0 

ผู0สมัคร 4 - 5 พ.ค. 65 

2.19 สละสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ TCAS65 ช]วงท่ี 2 สำหรับผู0

ยืนยันสิทธ์ิในรอบท่ี 1 หรือ รอบท่ี 2 
ผู0สมัคร 6 พ.ค. 65 

2.20 ดึงรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 2 เพ่ือปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 
สถาบันอุดมศึกษา 7 พ.ค. 65 

2.21 ประกาศรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษา 9 พ.ค. 65 

2.22 ส]งรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือกเพ่ิมเติมในรอบท่ี 2 โควตา 

สำหรับสาขาแพทยศาสตรtเท]าน้ัน 
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.อเขียนหรือสอบปฏิบัต ิ 

ระยะเวลา  2 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2565 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

3.1 ส]งช่ือนิสิต/นักศึกษาป»จจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เข0าระบบ TCAS65 

สถาบันอุดมศึกษา 29 เม.ย. 65 
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กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

3.2 ลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 (สำหรับผู0ท่ียังไม]เคย

ลงทะเบียนมาก]อน) และ เลือกสาขาวิชาท่ีต0องการสมัครแบบ

เรียงลำดับไม]เกิน 10 อันดับ พร0อมชำระเงินค]าสมัคร 

ผู0สมัคร 2 - 10 พ.ค. 65 

3.3 ปรับเพ่ิมจำนวนเรียกรับของรูปแบบท่ี 3 Admission  สถาบันอุดมศึกษา 10 - 11 พ.ค. 65 

3.4 ประมวลผลการจัดลำดับคร้ังท่ี 1 ทปอ. 11 - 17 พ.ค. 65 

3.5 ส]งรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือกเข0าเรียนในโครงการท่ีผู0เรียน

ได0รับทุนการศึกษา 100% ท่ีไม]ได0เข0าร]วมการคัดเลือกในระบบ 

TCAS65  

สถาบันอุดมศึกษา 13 พ.ค. 65 

3.6 ประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ทปอ. 18 พ.ค. 65 

3.7 ผู0สมัครทุกคนเลือกยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ ผู0สมัคร 18 - 19 พ.ค. 65 

3.8 ประมวลผลการจัดลำดับ คร้ังท่ี 2 ทปอ. 20 - 23 พ.ค. 65 

3.9 ประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ทปอ. 24 พ.ค. 65 

3.10 ดึงข0อมูลรายช่ือผู0มีสิทธ์ิเข0าสอบสัมภาษณt สถาบันอุดมศึกษา 24 พ.ค. 65 

3.11 เข0ารับการสัมภาษณtและตรวจคุณสมบัติเพ่ิมเติมตาม

ช]วงเวลาท่ีสาขาวิชากำหนด  
ผู0สมัคร 25 - 31 พ.ค. 65 

3.12 ส]งผลการสอบสัมภาษณtเข0าระบบ TCAS65 สถาบันอุดมศึกษา 1 มิ.ย. 65 

3.13 ประกาศรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษา 2 มิ.ย. 65 
 

 

รอบที่ 4  Direct Admission 

ระยะเวลา  25 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2565 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

4.1 เปzดระบบการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกภายใน

ช]วงเวลาท่ีสาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผู0สมัคร 

ซ่ึงต0องไม]มีสถานะเปQนผู0ท่ีมีช่ือยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาอยู]ในระบบ 

หรือ ไม]เปQนผู0ท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาครบแล0ว 2 คร้ัง 

สถาบันอุดมศึกษา 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65 

4.2 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรูปแบบท่ี 4 เข0า

ระบบ TCAS65 คร้ังท่ี 1 
สถาบันอุดมศึกษา 6 มิ.ย. 65 

4.3 ตรวจสอบรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกในรูปแบบ

ท่ี 4 กับรายช่ือผู0ท่ีมีสถานะยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ 

TCAS65 

ทปอ. 7 มิ.ย. 65 

4.4 ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษารอบท่ี 4 ช]วงท่ี 1 ผู0สมัคร 8 - 9 มิ.ย. 65 

4.5 ดึงข0อมูลรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิรอบท่ี 4 คร้ังท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษา 10 มิ.ย. 65 
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กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

4.6 ส]งรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือกรูปแบบท่ี 4 เข0าระบบ TCAS 

65 คร้ังท่ี 2 
สถาบันอุดมศึกษา 16 มิ.ย. 65 

4.7 ตรวจสอบรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกในรูปแบบ

ท่ี 4 คร้ังท่ี 2 กับรายช่ือผู0ท่ีมีสถานะยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาใน

ระบบ TCAS65 

ทปอ. 17 มิ.ย. 65 

4.8 ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษารอบท่ี 4 ช]วงท่ี 2 ผู0สมัคร 18 - 19 มิ.ย. 65 

4.9 ดึงข0อมูลรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิรอบท่ี 4 คร้ังท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษา 20 มิ.ย. 65 

4.10 ประกาศรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 4 สถาบันอุดมศึกษา 21 มิ.ย. 65 

 

 
 

 



 
๑ 

 
 

ประกาศสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

(Thai University Central Admission System: TCAS) 

ฉบับท่ี ๕ 

เรื่อง ข้ันตอนการดำเนินงานและกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

------------------------------------------------------ 

  ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม 

ทปอ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบขั้นตอน 

การดำเนินงานและกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central 

Admission System: TCAS) ประจำป การศ ึกษา ๒๕๖๕ สมาคมจึงขอประกาศข้ันตอนการดำเน ินงาน  

และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

รอบท่ี ๑  รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบท่ี ๑ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  

ระยะเวลา วันท่ีเริ่มรับสมัครและคัดเลือกใหเปนอิสระ ถึงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

  เปนรอบรับตรงใชความสามารถพิเศษ ไมมีการสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ ยกเวน  

กลุมสาขาวิชาดุริยางคศิลป คีตศิลป ดุริยศิลป ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง การละคร นาฏศิลป 

นาฏยศิลป นาฏกรรมไทย ศิลปะการแสดงประยุกต และ นาฏศิลปการละคร สามารถจัดการทดสอบ 

การแสดง (Audition) ได เปาหมายเปนผูสมัครที ่มีความสามารถพิเศษ ผูสมัครโควตา ผูสมัครเครือขาย 

สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑการคัดเลือก ใหผูสมัครยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ใชแฟมสะสม

ผลงาน สามารถคัดกรองผลงานของผูสมัครกอนเรียกสัมภาษณได และสามารถทวนสอบผลงานวาเปนผลงาน

ของผูสมัครจริง และผูผานการคัดเลือกเขามาบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS 

รอบท่ี ๒  รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบท่ี ๒ โควตา (Quota)  

ระยะเวลา วันท่ีเริ่มรับสมัครและคัดเลือกใหเปนอิสระ ถึงวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

  เปนรอบที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ ใชคะแนน เชน คะแนน GAT/PAT คะแนนวิชา

สามัญ คะแนนรายวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษา และอาจใชคะแนน GPAX ๕ หรือ ๖ ภาคเรียน 

จากศูนยพัฒนาระบบขอมูลทางการศึกษา (iCAS) ภายใตการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เปาหมายผูสมัครที่อยูในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือขาย โครงการความสามารถพิเศษ

ตาง ๆ และโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา) ผูสมัครยื่นสมัครกับโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑการคัดเลือก

โดยใชคะแนนสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ และอาจมีคะแนนสอบสัมภาษณรวมดวย และผูผานการคัดเลือกเขา

มาบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS 



 
๒ 

รอบท่ี ๓  รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบท่ี ๓ Admission 

ระยะเวลา วันท่ี ๒ พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

  เป นรอบที ่ม ีการใช คะแนนตามองคประกอบและเกณฑท ี ่กำหนดมาจากสาขาว ิชา 

/มหาวิทยาลัย (เกณฑ Admission ๑  เดิม) กลุมเปาหมายเปนผูสมัครในโครงการกลุมสถาบันแพทยศาสตร

แหงประเทศไทย (กสพท) โครงการอื่น ๆ และผูสมัครทั่วไป สมัครผานระบบ TCAS เลือกสมัครไดสูงสุด ๑๐ 

อันดับ แบบเรียงลำดับ ทั้งนี้การสมัครจะสมบูรณเขาสูกระบวนการคัดเลือกก็ตอเมื่อไดยืนยันการเลือก

สาขาวิชาและชำระเงินคาสมัครเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการชำระเงินคาสมัครหนึ ่งครั้ง

สามารถเปลี่ยนแปลงการยืนยันการเลือกสาขาวิชาได ๓ ครั้ง  

การประมวลผลในรอบที ่ ๓ Admission มี ๒ ครั ้ง โดยระบบจะประมวลผลครั ้งที ่  ๑  

และประกาศผลในสาขาวิชาที ่ผู สมัครผานการคัดเลือกในลำดับที่ดีที ่สุดเพียงลำดับเดียว ผูสมัครที่ผาน 

การคัดเลือกในอันดับอื ่น ๆ นอกจากอันดับที ่ ๑ และผู ที ่ไมผานการคัดเลือกจะมีโอกาสตัดสินใจขอรับ 

การประมวลผลครั้งท่ี ๒ ไดอีกครั้ง โดยเลือกยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาจากสาขาวิชาท่ีไดสมัคร

ไวแลว ทั้งนี้ระบบเปดใหเลือกยืนยันสิทธิ์ในอันดับที่ผานการคัดเลือกและอันดับที่สูงกวาที่ผานการคัดเลือก

เทานั้น ไมอนุญาตใหยืนยันสิทธิ์ในอันดับที่ต่ำกวาที่ผานการคัดเลือก ซึ่งระบบจะนำขอมูลการยืนยันสิทธิ์มา

ประมวลผลครั้งที่ ๒ และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผูสมัครผานการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียว

เชนกัน ผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตองเขารับการสัมภาษณ/ตรวจรางกาย ตามวันเวลาและสถานที่ที่สาขาวิชา/

สถาบันอุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ผูที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ ๓ Admission จะไมสามารถขอสละสิทธิ์ได หากไม

ประสงคเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีผานการคัดเลือก ตองเลือกไมใชสิทธิ์ในชวงเวลาของการยืนยันสิทธิ์ 

รอบท่ี ๔  รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบท่ี ๔ รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

ระยะเวลา วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

  เปาหมายสำหรับผู สมัครทั ่วไปที ่ยังไมมีที ่เรียน ผู สมัครยื ่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑการรับ (อาจจะมีการใชคะแนนสอบรวมดวย) จัดสอบเพิ่มเติมไดกรณีท่ี

นักเรียนไมมีคะแนนของวิชาที่ตองการ สถาบันอุดมศึกษาสงชื่อเขาระบบ TCAS เมื่อการดำเนินการคัดเลือก

เสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓ 

ปฏิทินการดำเนินงาน 

รอบท่ี ๑ Portfolio ไมใชคะแนนสอบวิชาการ 

ระยะเวลา วันท่ีเริ่มรับสมัครและคัดเลือกใหเปนอิสระ ถึงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา 

๑.๑ เปดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด

ชวงการรับสมัครไดตามความเหมาะสม 

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

๑.๒ สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษา ผูสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 

๑.๓ Audition ความสามารถเฉพาะทาง (ควรจัดในชวงวันหยุด

เสาร-อาทิตย เพ่ือไมใหกระทบการเรียนตามปกติของผูสมัคร) 

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

๑.๔ ตรวจสอบคุณสมบัต ิ ผลงาน สัมภาษณ (ควรจัดสอบ

สัมภาษณในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย เพื่อไมใหกระทบการเรียน

ตามปกติของผูสมัคร) และ สรุปผล 

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

๑.๕ ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS พรอมตรวจสอบขอมูล

พื ้นฐาน และคะแนน GPAX ๕ ภาคเรียนของตนเองในระบบ 

TCAS 

ผูสมัคร ตั้งแตวันท่ี ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๑.๖ ตรวจสอบคุณสมบัต ิ ผลงาน สัมภาษณ (ควรจัดสอบ

สัมภาษณในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย เพื่อไมใหกระทบการเรียน

ตามปกติของผูสมัคร) และ สรุปผล 

สถาบันอุดมศึกษา ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ – ๒๑ ม.ค. 

๒๕๖๕ 

๑.๗ สงรายชื ่อผู สมัครและผู ผ านการคัดเลือกรูปแบบที ่ ๑  

เขาระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา ๓ – ๔  ก.พ. ๒๕๖๕ 

๑.๘ สงรายชื ่อผู สมัครและผู ผานการคัดเลือกที ่เปนคนไทย 

ในหลักสูตรนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ เขาระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา ๓ – ๔  ก.พ. ๒๕๖๕ 

๑.๙ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบท่ี ๑ ทปอ. ๗ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๑.๑๐ ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษารอบ ๑ ในระบบ TCAS โดยเลือก

สาขาที่ผานการคัดเลือกเพียง ๑ สาขา (เปลี่ยนแปลงแกไขได

ทั้งหมด ๓ ครั้ง) ถาไมยืนยันสิทธิ์ จะถือวาไมตองการใชสิทธิ์เขา

ศึกษา จะขอใชสิทธิ์เขาศึกษาในภายหลังไมได 

ผูสมัคร ๗ – ๘ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๑.๑๑ สละสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS ชวงที่ ๑ สำหรับผูที่ได

ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี ๑ 

ผูสมัคร ๙ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๑.๑๒ ดึงรายชื่อผูยืนยันสิทธิ ์เขาศึกษาในรอบที่ ๑ เพื ่อปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 

สถาบันอุดมศึกษา ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ 



 
๔ 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา 

๑.๑๓ ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี ๑ สถาบันอุดมศึกษา  ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 

 

รอบท่ี ๒ Quota ใชคะแนนสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ 

ระยะเวลา วันท่ีเริ่มรับสมัครและคัดเลือกใหเปนอิสระ ถึงวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา 

๒.๑ เปดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด

ชวงการรับสมัครไดตามความเหมาะสม 

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

๒.๒ สมัครที ่สถาบันอุดมศึกษา หร ือ สมัครผ านโรงเร ียน  

(ตามเง่ือนไขของสถาบันอุดมศึกษา) 

ผูสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 

๒.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร และ ตรวจสอบรายชื่อใน

ระบบที่ไมไดรับอนุญาตใหสมัครได (นิสิต/นักศึกษาปจจุบันของ

สาขาวิชาที่มีขอตกลงรวมกัน หรือ ผูสมัครที่มีสถานะยืนยันสิทธิ์

เขาศึกษาในระบบ TCAS)  

ผูสมัคร ๑๔ ก.พ. – ๓๑ มี.ค. 

๒๕๖๕ 

๒.๔ ปรับเพ่ิมจำนวนเรียกรับของรูปแบบท่ี ๒ – ๓  สถาบันอุดมศึกษา ๑๗ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๒.๕ ทปอ. จัดสอบวิชา GAT/PAT ทปอ. ๑๒ – ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๖ ทปอ. จัดสอบ ๙ วิชาสามัญ ทปอ. ๑๙ – ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๗ จัดสอบวิชาเฉพาะเพ่ิมเติมท่ีไมมีหนวยงานใดจัดสอบให สถาบันอุดมศึกษา ๒๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๘ ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ทปอ. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๒.๙ สพฐ. รวบรวมขอมูลคะแนน GPAX ๖ ภาคของนักเรียน

ท้ังหมดและสงเขาระบบ TCAS 

สพฐ. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๒.๑๐ ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ทปอ. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๒.๑๑ ดึงขอมูลคะแนน GPAX ๕ ภาคของผูสมัคร และคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญของผูสมัคร 

สถาบันอุดมศึกษา ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๒.๑๒ จัดสอบสัมภาษณและสรุปผล สถาบันอุดมศึกษา ๒๒ เม.ย. – ๑ พ.ค. 

๒๕๖๕ 

๒.๑๓ ผู สมัครตรวจสอบขอมูลคะแนน GPAX ๖ ภาค และ

คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ของตนเองในระบบ 

TCAS 

ผูสมัคร ๒๕ เม.ย. – ๒ พ.ค. 

๒๕๖๕ 



 
๕ 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา 

๒.๑๔ สงรายชื่อผูสมัครและผูผานการคัดเลือกรูปแบบที่ ๒ เขา

ระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา ๒ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๑๕ สงรายชื่อผู สมัครและผูผานการคัดเลือกที่เปนคนไทย 

ในหลักสูตรนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ เขาระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา ๒ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๑๖ ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครและผูผานการคัดเลือกในรูปแบบ

ท่ี ๒ กับรายชื่อผูท่ีมีสถานะยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS 

ทปอ. ๓ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๑๗ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบท่ี ๒ ทปอ. ๔ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๑๘ ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษารอบที่ ๒ ในระบบ โดยเลือกสาขาท่ี

ผานการคัดเลือกเพียง ๑ สาขา (เปลี่ยนแปลงแกไขไดทั ้งหมด  

๓ ครั้ง) ถาไมยืนยันสิทธิ์ จะถือวาไมตองการใชสิทธิ์เขาศึกษา  

จะขอใชสิทธิ์เขาศึกษาในภายหลังไมได 

ผูสมัคร ๔ – ๕ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๑๙ สละสิทธ ิ ์ เข าศึกษาในระบบ TCAS ชวงที ่ ๒ สำหรับ 

ผูยืนยันสิทธิ์ในรอบท่ี ๑ หรือ รอบท่ี ๒ 

ผูสมัคร ๖ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๒๐ ดึงรายชื ่อผู ยืนยันสิทธิ ์เขาศึกษาในรอบที่ ๒ เพื ่อปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 

สถาบันอุดมศึกษา ๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๒๑ ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี ๒ สถาบันอุดมศึกษา ๙ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒.๒๒ สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ ๒ โควตา 

สำหรับสาขาแพทยศาสตร เทานั้น 

สถาบันอุดมศึกษา ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองในการบริหารจัดการภายในได จะตองเปนโครงการนโยบายของรัฐบาล  

หรือโครงการที ่ไดร ับการสนับสนุนใหหนวยงานหรือใหบุคคล หรือโครงการที ่มีเง ื ่อนไขเฉพาะพิเศษ  

เชน ครูคืนถิ่น แพทยชนบท จุฬาชนบท โดยโครงการตองสงรายชื่อ และเอกสารยินยอมใหสงชื่อมาตัดสิทธิ์ 

ในระบบลงนามโดยผูสมัครมายัง ทปอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖ 

รอบท่ี ๓ Admission ใชคะแนนสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ 

ระยะเวลา วันท่ี ๒ พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา 

๓.๑ สงชื ่อนิสิต/นักศึกษาปจจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และสัตว

แพทยศาสตรบัณฑิต เขาระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา ๒๙ เม.ย.๒๕๖๕ 

๓.๒ ลงทะเบ ียนใช งานระบบ TCAS (สำหร ับผ ู ท ี ่ย ังไม เคย

ลงทะเบียนมากอน) และ เลือกสาขาวิชาที ่ตองการสมัครแบบ

เรียงลำดับไมเกิน ๑๐ อันดับ พรอมชำระเงินคาสมัคร 

ผูสมัคร ๒ – ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๓ ปรับเพ่ิมจำนวนเรียกรับของรปูแบบท่ี ๓ Admission สถาบันอุดมศึกษา ๑๐ – ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๔ ประมวลผลการจัดลำดับครั้งท่ี ๑ ทปอ. ๑๑ – ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๕ สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาเรียนในโครงการที่ผู เรียน

ไดรับทุนการศึกษา ๑๐๐% ที่ไมไดเขารวมการคัดเลือกในระบบ 

TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๖ ประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ทปอ. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๗ ผูสมัครทุกคนเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ ผูสมัคร ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๘ ประมวลผลการจัดลำดับ ครั้งท่ี ๒ ทปอ. ๒๐ – ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๙ ประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ทปอ. ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๑๐ ดึงขอมูลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ สถาบันอุดมศึกษา ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๑๑ เขารับการสัมภาษณ/ตรวจคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามชวงเวลาท่ี

สาขาวิชากำหนด 

ผูสมัคร ๒๕ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๑๒ สงผลการสอบสมัภาษณ/ตรวจคุณสมบัตเิขาระบบ TCAS สถาบันอุดมศึกษา ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๓.๑๓ ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี ๓ สถาบันอุดมศึกษา ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๗ 

รอบท่ี ๔ Direct Admission สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑการคัดเลือกฯ อยางเปนอิสระ 

ระยะเวลา วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา 

๔.๑ เปดระบบการรับสมัคร และดำเนินการคัดเล ือกภายใน

ชวงเวลาที ่สาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผู สมัคร  

ซึ่งตองไมมีสถานะเปนผูที ่มีชื ่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาอยูในระบบ  

หรือ ไมเปนผูท่ีไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาครบแลว ๒ ครั้ง 

สถาบันอุดมศึกษา ๒๕ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๒ สงรายชื่อผูสมัครและผูผานการคัดเลือกรูปแบบท่ี ๔ เขาระบบ 

TCAS ครั้งท่ี ๑ 

สถาบันอุดมศึกษา ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๓ ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครและผูผานการคัดเลือกในรูปแบบที่ ๔ 

กับรายชื่อผูท่ีมีสถานะยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS 

ทปอ. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๔ ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษารอบท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ผูสมัคร ๘ – ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๕ ดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์รอบท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ สถาบันอุดมศึกษา ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๖ สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกรอบที่ ๔ เขาระบบ TCAS ครั้งท่ี 

๒ 

สถาบันอุดมศึกษา ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๗ ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครและผูผานการคัดเลือกในรูปแบบที่ ๔ 

ครั้งท่ี ๒ กับรายชื่อผูท่ีมีสถานะยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS 

ทปอ. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๘ ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษารอบท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒ ผูสมัคร ๑๘ – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๙ ดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์รอบท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒ สถาบันอุดมศึกษา ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๑๐ ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี ๔ สถาบันอุดมศึกษา ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ) 

นายกสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 



 ๑ 

 

ประกาศสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

(Thai University Central Admission System : TCAS)   

ฉบับท่ี ๖ 

เรื่อง การบริหารจัดการสิทธิ์ ในระบบ TCAS ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

_____________________________________ 
 

เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(Thai University Central Admission System : TCAS) ปการศึกษา ๒๕๖๕ ไดมีแนวปฏิบัติในเรื่องการบริหาร

จัดการสิทธิ์ ไมใหผูสมัครใชสิทธิ์ซ้ำซอนในการคัดเลือกตามนโยบาย ๑ คน ๑ สิทธิ์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดี 

แหงประเทศไทย จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS ดังตอไปนี้ 

๑. การบริหารจัดการสิทธิ์ หมายถึงกระบวนการทำงานในระบบสารสนเทศคัดเลือกกลาง 

การบร ิหารจ ัดการส ิทธิ์ ท่ีสมาคมที ่ประช ุมอธ ิการบดีแห งประเทศไทยได พ ัฒนาข ึ ้น เพ ื ่อให ผ ู สม ัคร 

และสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการการใชสิทธิ์หรือไมใชสิทธิ์ของผูสมัครในระบบของทุกรอบ ประกอบดวย  

(๑) การยืนยันสิทธิ์ (๒) การไมใชสิทธิ์ (๓) การสละสิทธิ์ (๔) การคืนสิทธิ์ (๕) การตรวจสอบสถานะการใชสิทธิ์ 

(๑.๑) การยืนยันสิทธิ์ หมายถึงการที่ผูสมัครเขาไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก  

และมีความประสงคจะเขาศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามท่ีประกาศรายชื่อวาตนเปนผูผานการคัดเลือก  

ผูสมัครจะเลือก “ยืนยันสิทธิ์” ในระบบ 

(๑.๒) การไมใชสิทธิ์ หมายถึงการที่ผูสมัครเขาไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก  

แตผูสมัครไมประสงคจะเขาศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อวาตนเปนผูผานการศึกษา 

ผูสมัครจะเลือก “ไมใชสิทธิ์” ในระบบ หรือ ไมเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ 

(๑.๓) การสละสิทธิ์ หมายถึงการที่ผูสมัครที่ไดยืนยันสิทธิ์ในระบบเรียบรอยแลวในรอบท่ี

ผานการคัดเลือก แตมีความประสงคที ่จะขอยกเลิกสิทธิ์ที ่ไดยืนยันไปแลว เพื่อไปสมัครคัดเลือกในรอบตอไป 

ผูสมัครจะเลือก “สละสิทธิ์” ในระบบ ในกรณีที่ทำถูกตองตามขอกำหนด ระบบจะคืนสิทธิ์ใหผูสมัครอัตโนมัติ

สามารถสมัครคัดเลือกในรอบตอไปได แตหากสละสิทธิ์ในระบบครบ ๒ ครั้ง ระบบจะไมคืนสิทธิ์ใหผูสมัครเพ่ือ

สมัครคัดเลือกในรอบตอไป  

(๑.๔) การตรวจสอบสถานะการใชสิทธิ์ หมายถึงการท่ีสาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา  

และผูสมัคร เขาไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผูสมัครวามีคุณสมบัติที่สอดคลองกับขอกำหนด/แนวปฏิบัติ 

ในเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์ และผูสมัครนั้นมีสิทธิ์ท่ีจะสมัครคัดเลือกรอบนั้น ๆ ไดหรือไม 

 



 ๒ 

๒. การยืนยันสิทธิ์ 

(๒.๑) ผูผานการคัดเลือกตองยืนยันสิทธิ์ในระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางการบริหาร

จัดการสิทธิ์ตามชวงเวลาท่ีกำหนดของการคัดเลือกแตละรอบ  

(๒.๒) กระบวนการยืนยันสิทธิ ์ในรอบที ่ ๑ Portfolio และรอบที ่ ๒ Quota ระบบจะ

ประกาศรายชื่อทุกสาขาวิชาที่ผูสมัครผานการคัดเลือก โดยผูสมัครจะตองเขาระบบเพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ไดเพียง ๑ สาขาวิชาเทานั้น (สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ภายในชวงเวลาที่กำหนดได  

๓ ครั้ง) ซ่ึงระบบจะถือวาผูท่ีเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบเปนผูใชสิทธิ์ 

(๒.๓) กระบวนการยืนยันสิทธิ ์ในรอบที ่ ๓ Admission ระบบจะประมวลผลครั ้งที ่ ๑  

และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผูสมัครผานการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียว โดยผูสมัครทุกคนตองเขา

ระบบเพ่ือเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ซ่ึงแบงผูสมัครออกเปน ๓ กลุม ดังนี้ 

๑) ผูผานการคัดเลือกในอับดับที่ ๑ ใหกดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา หากไมดำเนินการ

ภายในเวลาที่กำหนด จะถือวาไมใชสิทธิ์เขาศึกษา และไมไดสิทธิ์ขอประมวลผล

ครั้งท่ี ๒ 

๒) ผูผานการคัดเลือกในอันดับอ่ืน ๆ มีใหเลือกได ๓ ทาง ไดแก 

๑. ยืนยันสิทธิ์ในสาขาท่ีผานการคัดเลือกและไมขอประมวลผลครั้งท่ี ๒ 

๒. ขอประมวลผลครั้งท่ี ๒ เพ่ือขอเลื่อนลำดับสาขาวิชาข้ึน โดยเลือกยืนยันสิทธิ์

ลวงหนาในสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาจากสาขาวิชาท่ีไดสมัครไวแลว ท้ังนี้ 

ระบบเปดใหเลือกยืนยันสิทธิ์ลวงหนาในอันดับที่ผานการคัดเลือกและอันดับ

ที่สูงกวาท่ีผานการคัดเลือกเทานั้น ไมอนุญาตใหเลือกในอันดับที่ต่ำกวาท่ี

ผานการคัดเลือก ซ่ึงระบบจะนำขอมูลการเลือกดังกลาวมาประมวลผลครั้งท่ี 

๒ และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผูสมัครผานการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุด

เพียงลำดับเดียว 

๓. ไมใชสิทธิ์เขาศึกษาในสาขาท่ีผานการคัดเลือกและไมขอประมวลผลครั้งท่ี ๒  

๓) ผูท่ีไมผานการคัดเลือกในการประกาศผลครั้งท่ี ๑ มีโอกาสขอรับการประมวลผล

ครั้งท่ี ๒ ไดอีกครั้ง โดยเลือกยืนยันสิทธิ์ลวงหนาในสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษา

จากสาขาวิชาที ่ไดสมัครไวแลว ซึ ่งระบบจะนำขอมูลการเลือกดังกลาวมา

ประมวลผลครั้งที่ ๒ และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผูสมัครผานการคัดเลือกใน

ลำดับท่ีดีท่ีสุดเพียงลำดับเดียว  

ผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตองเขารับการสัมภาษณ/ตรวจรางกาย ตามวันเวลาและ

สถานที่ที่สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ผูท่ียืนยันสิทธิ์ในรอบที่ ๓ Admission จะไมสามารถขอสละ

สิทธิ์ได หากไมประสงคเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีผานการคัดเลือก ตองเลือกไมใชสิทธิ์ในชวงเวลาของการยืนยันสิทธิ์  



 ๓ 

(๒.๔) กระบวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ ๔ Direct Admission ระบบจะประกาศรายชื่อทุก

สาขาวิชาท่ีผูสมัครผานการคัดเลือก โดยผูสมัครจะตองเขาระบบเพ่ือเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาไดเพียง ๑ สาขาวิชา

เทานั้น (สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาท่ียืนยันสิทธิ์ภายในชวงเวลาท่ีกำหนดได ๓ ครั้ง) ซ่ึงระบบจะถือวา

ผูที ่เขามายืนยันสิทธิ์ในระบบเปนผูใชสิทธิ์ ทั ้งนี้ รอบที่ ๔ Direct Admission ระบบจะเปดใหมหาวิทยาลัย

ดำเนินการสงรายชื่อผูผานการคัดเลือกรอบที่ ๔ เขาระบบ TCAS จำนวน ๒ ครั้ง และผูผานการคัดเลือกตอง

ดำเนินการเขาระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเปนผูผานการคัดเลือก 

๓. การสละสิทธิ์ 

(๓.๑) การสละสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อผูผานการคัดเลือกไดรับสิทธิ์จากการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ในระบบภายในชวงเวลาท่ีกำหนด มีความประสงคท่ีจะไมเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีไดยืนยันสิทธิ์ไวแลว ใหดำเนินการ

ดังนี้  

 แจงขอสละสิทธิ์ในระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางการบริหารจัดการสิทธิ์

เทานั้น สำหรับผูยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจงสละสิทธิ์กับสาขาวิชา/สถาบัน หรือทำจดหมายเปนลายลักษณอักษรแจงมาท่ี 

ทปอ. จะไมนับวาเปนการสละสิทธิ์ และไมสามารถสมัครในรอบถัดไปได 

 เมื่อไดดำเนินการสละสิทธิ์เรียบรอยแลว ระบบจะคืนสิทธิ์ใหอัตโนมัติ สามารถ

สมัครคัดเลือกในรอบตอไปได ยกเวน การสละสิทธิ์ในสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ 

เภสัชศาสตรบันฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะไมสามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชา

เดิมท่ีไดสละสิทธิ์ไปแลวในมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบตอไปไดอีก 

 หากสละสิทธิ ์ในระบบครบ ๒ ครั ้ง ระบบจะไมคืนสิทธิ ์ใหผู สมัครเพื ่อสมัคร

คัดเลือกในรอบตอไป  

 เมื่อกดสละสิทธิ์ในระบบแลวจะขอยกเลิกการสละสิทธิ์ เพื่อขอกลับเขาศึกษาใน

สาขาท่ีไดสละสิทธิ์ไปแลวไมได 

(๓.๒) การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดใหเปนไปตามกำหนดเวลาของปฏิทินการคัดเลือก 

ในระบบการคัดเลือกกลาง 

๔. การดำเนินการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการสิทธิ์ท่ีเปนโมฆะ ประกอบดวย 

(๔.๑) การประกาศผลการคัดเลือกใหกับผูสมัครที่มีสถานะการใชสิทธิ์ในสถาบันอุดมศึกษา 

ในรอบกอนหนา หรือไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาไปแลว ๒ ครัง้ 

(๔.๒) สถาบันอุดมศึกษาไมสงรายชื่อผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขามาในระบบการบริหาร

จัดการสิทธิ์ 

(๔.๓) ผูสมัครท่ีไมไดสละสิทธิ์ผานระบบสารสนเทศกลางการบริหารจัดการสิทธิ์ 



 ๔ 

๕. ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ เปนกระบวนการทำงานบริหารจัดการสิทธิ์ปตอป ไมมีผล

ผูกพันกับการใชสิทธิ์ ในระบบการคัดเลือกกลางปตอไป 

(๕.๑) ผูสมัครสัญชาติไทยและผูสมัครไรสัญชาติ (ผูสมัครท่ีมีรหัสนักเรียนข้ึนตนดวย G หรือ 

เลขประจำตัวประชาชนข้ึนตนดวยเลข ๐) เขาเรียนทุกหลักสูตร ตองเขาระบบเพ่ือบริหารจัดการสิทธิ์ 

(๕.๒) ผูสมัครตางชาติเขาเรียนหลักสูตรไทย ตองเขาระบบเพ่ือบริหารจัดการสิทธิ์ 

(๕.๓) ผูสมัครตางชาติเขาเรียนหลักสูตรนานาชาติ ไมตองเขาระบบเพ่ือบริหารจัดการสิทธิ์ 

ท้ังนี ้ใหคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS เปนผูรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และกรณีท่ีมีปญหา

ตามประกาศฉบับนี้ ใหคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS เปนผูวินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นถือเปนท่ีสิ้นสุด 

จึงประกาศมาใหทราบท่ัวกัน ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ) 

นายกสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 



 ๑ 

 

ประกาศสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

(Thai University Central Admission System: TCAS) 

ฉบับท่ี ๗ 

เรื่อง แนวปฏิบัติกลางการบริหารจัดการระบบ TCAS ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

_________________________ 

 

ตามมติที ่ประชุมสามัญที ่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และสมาคมที ่ประชุมอธิการบดี 

แหงประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๔ เมื ่อวันอาทิตยที ่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยเห็นชอบใหสถาบันสมาชิก ทปอ. ที่มีการจัดการเรียน 

การสอนระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จำนวน ๓๑ แหง ยกเวนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เขา

รวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕  แลวนั้น เพื่อให

กระบวนการบริหารจัดการการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนตัวอยางที่ดีของความ

รวมมือกันของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีการจัดการที่เปนธรรม ยึดหลักความเทาเทียมกัน มีความโปรงใสได

มาตรฐาน สรางความเชื่อมั่นใหสังคม สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จึงกำหนดแนวปฏิบัติกลาง

ของการเขารวม ดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑ คำจำกัดความ 

 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ระบบการคัดเล ือกกลาง หมายถึง ระบบการคัดเล ือกกลางบุคคลเข าศ ึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมายถึง หลักสูตรทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมการ

รับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยไมรวมถึงหลักสูตร

นานาชาติ และหลักสูตรที่ดำเนินการเปนอิสระจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ตองแจงให

คณะกรรมการดำเนินงานระบบคัดเลือกกลางไดทราบและพิจารณาดวย 

 ปฏิทินระบบการคัดเลือกกลาง หมายถึง ปฏิทินกำหนดการกิจกรรมการคัดเลือกของ

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 คณะกรรมการดำเนินงานระบบคัดเลือกกลาง หมายถึง คณะกรรมการดำเนินงานระบบ 

การคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 



 ๒ 

 ขอ ๒ ใหสถาบันอุดมศึกษานำหลักสูตรระดับปริญญาตรีเขารวมในระบบการคัดเลือกกลาง  

โดยปฏิบัติตามปฏิทินระบบการคัดเลือกกลาง  

ขอ ๓ การรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในหลักสูตรทั่วไป  

ใหมี ๔ แบบ ดังนี้ 

(๑) แบบที่ ๑ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไมมีการสอบขอเขียน หรือสอบปฏิบัติ ยกเวน

กลุมสาขาวิชาดุริยางคศิลป คีตศิลป ดุริยศิลป ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง การละคร นาฏศิลป 

นาฏยศิลป นาฏกรรมไทย ศิลปะการแสดงประยุกต และ นาฏศิลปการละคร สามารถจัดการทดสอบการแสดง 

(Audition) ได สำหรับผูสมัครที่มีความสามารถพิเศษ ผูสมัครโควตา ผูสมัครเครือขาย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศเกณฑการคัดเลือก ใหผูสมัครยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) แบบที่ ๒ โควตา (Quota) มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ ผูสมัครอยูในเขตพื้นที่หรือ

ภาค โควตาโรงเรียนในเครือขาย และผูสมัครทั ่วไปในโครงการความสามารถพิเศษตาง ๆ โครงการของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑการคัดเลือก ใหผูสมัครยื่นสมัคร

กับโรงเรียนหรอืสถาบันอุดมศึกษา  

(๓) แบบที ่ ๓ คัดเล ือกกลาง (Admission)  สำหรับผู สมัครในโครงการกลุ มสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) โครงการอื่น ๆ และผูสมัครทั่วไป ใหสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ 

การรับท่ีเปนอิสระของตนเอง  

(๔) แบบที่ ๔ รับตรงอิสระ (Direct Admission) สำหรับผู สมัครทั ่วไปที ่ย ังไมมีที ่เร ียน  

ใหสถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงดวยวิธีการของสถาบันอุดมศึกษา  

 ขอ ๔ รอบของการสมัคร แบงออกเปน ๔ รอบ ดังนี้ 

(๑) รอบที ่  ๑ ร ับสมัครและคัดเล ือกในร ูปแบบที ่  ๑ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  

โดยสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) รอบท่ี ๒ รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบท่ี ๒ โควตา (Quota) โดยสถาบันอุดมศึกษา 

(๓) รอบที่ ๓ รับสมัคร คัดเลือกและบริหารจัดการรวมกัน (Admission)  ในรูปแบบที่ ๓  

คัดเลือกกลาง (Admission) รับสมัครท่ีระบบการคัดเลือกกลาง โดยผูสมัครสามารถเลือกสมัครและคัดเลือกได

ไม เก ิน ๑๐ อันด ับแบบเร ียงลำดับ โดยระบบจะคำนวณคะแนนคัดเล ือกตามเกณฑท ี ่สาขาว ิชา/

สถาบันอุดมศึกษากำหนด และเรียงลำดับตามคะแนนคัดเลือก ซึ ่งระบบการคัดเลือกกลางจะทำการ

ประมวลผลในรอบ ๓ จำนวน ๒ ครั้ง 

(๔) รอบที ่ ๔ รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที ่ ๔ รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

โดยสถาบันอุดมศึกษา 

 ขอ ๕ ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสง รายชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร คุณสมบัติของผูสมัคร และจำนวน

รับในแตละรูปแบบ มายังสวนกลาง และใหสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยจัดทำ คูมือ รายละเอียด 



 ๓ 

การคัดเลือก ปฏิทินการดำเนินงาน รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมในระบบ รายชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร 

คุณสมบัติของผูสมัคร และจำนวนรับในแตละรูปแบบ เผยแพรใหทราบท่ัวกันภายในเดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

ขอ ๖ การกำหนดปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกในรอบที่ ๑ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  

และรอบที่ ๒ โควตา (Quota) ใหสถาบันอุดมศึกษากำหนดเวลาไดอยางอิสระ และสงรายชื ่อผู ผานการ

คัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามปฏิทินระบบการคัดเลือกกลางในแตละรอบ สำหรับปฏิทินการรับสมัครและ

คัดเลือกในรอบท่ี ๓ คัดเลือกกลาง (Admission) ใหปฏิบัติตามปฏิทินระบบการคัดเลือกกลาง และการกำหนด

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกในรอบที ่ ๔ รับตรงอิสระ (Direct Admission) ใหสถาบันอุดมศึกษา

กำหนดเวลาไดอยางอิสระ และสงรายชื่อผูเขาศึกษามายังระบบการคัดเลือกกลางเพ่ือบริหารจัดการสิทธิ์ 

ขอ ๗ หล ักส ูตรนานาชาต ิและหล ักส ูตรท ี ่ดำเน ินการเป นอ ิสระจากสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา  

ใหสถาบันอุดมศึกษารับสมัคร และบริหารจัดการในกระบวนการคัดเลือกอยางเปนอิสระ แตตองสงรายชื่อ 

เฉพาะผูสมัครสัญชาติไทยที่ไดรับการคัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามหลักเกณฑในระบบการคัดเลือกกลาง  

เพื่อปองกันการใชสิทธิ์ซ้ำซอน ในกรณีที่ตองการเขารวมในรอบที่ ๓  Admission ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ

กลางของขอกำหนดและปฏิทินระบบการคัดเลือกกลาง  

ขอ ๘ ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์เขาศึกษา คนละ ๑ สิทธิ์  ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใด 

ก็ไดตามหลักเกณฑที ่กำหนด และเขามายืนยันสิทธิ ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง  

และการสละสิทธิ์ใหเปนไปตามขอกำหนดของประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่งการยืนยัน

สิทธิ์และการสละสิทธิ์จะตองทำในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กำหนดไวเทานั้น การสละสิทธิ์

นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด หรือไปสละสิทธิ์ หรือแจงไมใชสิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการสงจดหมาย 

ขอสละสิทธิ์ ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง  

ขอ ๙ การรับในแบบที่ ๔ รับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะตองรับผูสมัครที่ไมมีที่เรียน 

หรือเปนผูที่ไมใชสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS เทานั้น สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์ 

เขาศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางไดกอนการรับสมัครหรือกอนการประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  

และสงรายชื ่อผ ู ผ านการคัดเล ือกรอบที ่ ๔ เขาระบบ TCAS เพื ่อบริหารจัดการสิทธิ ์ จำนวน ๒ ครั้ง  

ตามชวงเวลาท่ีกำหนด ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีการรับไมเปนไปตามที่กำหนด จะถือวาการรับของ

สถาบันอุดมศึกษาเปนโมฆะ และสถาบันอุดมศึกษาตองไมสรางภาระหรือกดดันใหสถาบันอุดมศึกษาที่รับผูมี

สิทธิ์เขาศึกษาในรอบกอนหนานี้ หรือสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยยินยอมใหผูผานการคัดเลือก

มีการสละสิทธิ์ยอนหลัง 

ขอ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาตองไมเรียกเก็บเงินมัดจำ คาเลาเรียน หรือคาใชจายอื่นใด นอกจาก 

คาสมัครคัดเลือกในแตละแบบ กอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ ยกเวนผูสมัครตางชาติในหลักสูตรนานาชาติ  

หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผานการคัดเลือกและผูสมัครตางชาตินั ้นไมตองเขาระบบการยืนยันสิทธิ์  



 ๔ 

รวมถึงหลักสูตรที่ดำเนินการอิสระจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสามารถเรียกเก็บคาเลาเรียน 

หรือคาใชจายอ่ืนใดไดตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษาได 

ขอ ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาตองไมประกาศรับรอบพิเศษ รอบคูขนาน หรือรอบอื่นใด นอกเหนือจาก 

ท่ีกำหนดไวในปฏิทินระบบการคัดเลือกกลาง 

ขอ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษา ตองดำเนินการอยางระมัดระวังในกรณีที ่ให ผ ู ผ านการคัดเล ือก 

ตกสัมภาษณดวยเหตุผลที่ไมไดกำหนดไวเปนคุณสมบัติหรือเกณฑการรับสมัครที่ไดประกาศเผยแพรใหทราบ

ท่ัวกัน 

ขอ ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาตองรวมกันเยียวยาผู สมัครที ่ผ านการคัดเลือกแลว ตรวจสอบพบ 

ในภายหลังวามีคุณสมบัติไมผานตามเกณฑท่ีกำหนดไวในเบื้องตน โดยยินยอมใหผูผานการคัดเลือกไดมีโอกาส

เขาศึกษาในหลักสูตรท่ีผูสมัครเลือกในลำดับถัดไปได 

ขอ ๑๔ ใหสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกประกาศ หรือหลักเกณฑ เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ 

ฉบับนี ้

ขอ ๑๕ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดำเนินงานระบบคัดเลือกกลาง เปนผูรักษาการตามแนวปฏิบัติฉบับนี้  

และกรณีที่มีปญหาตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ ใหคณะกรรมการดำเนินงานระบบคัดเลือกกลาง เปนผูวินิจฉัย 

และคำวินิจฉัยนั้นถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ) 

นายกสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
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เกณฑ&เทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู?ที่จบการศึกษาจากตEางประเทศ 

1.   ประเทศสหรัฐอเมริกา   สำเร็จการศึกษา High School Diploma 

ระดับผลการเรียนมีความหลากหลาย ตั้งแตJ 5 ระดับ (A, B, C, D, F) จนถึง 13 ระดับ ซึ่งตXองนำเกรด

ท่ีนักเรียนไดXมาคำนวณโดยเทียบกับของประเทศไทยท่ีแบJงเป̀น 8 ระดับ ดังน้ี 

 

เกรด GPA เปอร7เซ็นต7 

A, A+ 4 80-100 

A- 3.5 75-79 

B, B+ 3 70-74 

B- 2.5 65-69 

C, C+ 2 60-64 

C- 1.5 55-59 

D-, D, D+ 1 50-54 

F 0 0-49 

 

 ผูXท่ีสมัครสอบ GED กJอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลคะแนนการสอบ GED 5 รายวิชาระดับ

High School (GED Test) แตJละวิชาจะตXองไดX Standard Score ไมJต ่ำกวJา 410 คะแนน และ Total 

Standard Score ไมJนXอยกวJา 2,250 คะแนน ใหXคำนวณ GPAX จากสูตร ดังน้ี 

 

ผูXที่สมัครสอบ GED ตั้งแตJ 1 สิงหาคม 2563 และมีผลคะแนนการสอบ GED 4 รายวิชา ระดับHigh 

School (GED Test) แตJละวิชาจะตXองไดX Standard Score ไมJต่ำกวJา 145 คะแนน ใหXคำนวณ GPAX จาก

สูตร ดังน้ี 
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โดยมีหลักการคำนวณหาคJา GPAX ดังน้ี 

1. ใหXคำนวณหา GPAX จากผลการเรียนท่ีศึกษาอยูJในประเทศน้ัน ๆ เฉพาะเกรด 12 

2. หากในใบหลักฐานการศึกษาระบุผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) เฉพาะเกรด 12 ใหXนำมาใชXไดXเลย 

3. หากในใบหลักฐานการศึกษาไมJระบุผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) แตJระบุผลการเรียนเป`นเปอร�เซ็นต�  

ใหXคำนวณหา GPAX จากรายวิชาตJาง ๆ ท่ีศึกษาในเกรด 12 

4. การคำนวณ GPAX จากหลักฐานการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแบบ GED Test ใหXคำนวณจากคJา 

Standard Score ทุกรายวิชาท่ีปรากฏในหลักฐานการศึกษา 

 

2.   ระบบการศึกษาของอังกฤษ 

ใชXสำหรับการศึกษาในประเทศอังกฤษ และประเทศอ่ืนท่ีจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาของอังกฤษ 

การสอบ A – Level 

ผลการสอบแบJงเป`น 5 ระดับ (A, B, C, D, E) แลXวนำผลการสอบรายวิชาที ่สอบผJาน (A - E)  

มาคำนวณหาคJา GPA ไดXดังน้ี 
 

เกรด GPA 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

E 1 

 

3.  ประเทศออสเตรเลีย 

ผู X เร ียนได Xประกาศนียบัตรของร ัฐ ซ ึ ่งแสดงการจบหลักส ูตรระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงจะตัดสินผลการเรียนเป̀น 3 รูปแบบเทียบคJา GPA ไดXดังน้ี 

3.1  ผลการเรียนเปMนเกรด ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 
 

เกรด GPA 

A, A+ 4 

A- 3.5 

B, B+ 3 

B- 2.5 
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เกรด GPA 

C, C+ 2 

C- 1.5 

D-, D, D+ 1 

F 0 

 

3.2   ผลการเรียนเปMนระดับคุณภาพ ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 

A   =   4 หมายถึง  Exceptional Achievement   

A   =   4 หมายถึง  Very High Achievement 

B   =   3  หมายถึง  High Achievement    

B   =   3 หมายถึง  High Achievement 

C   =   2 หมายถึง  Commendable Achievement   

C   =   2 หมายถึง  Sound Achievement 

D   =   1 หมายถึง  Satisfactory Achievement   

D   =   1 หมายถึง  Limited Achievement 

E   =   0 หมายถึง  Preliminary Achievement   

E   =   0 หมายถึง  Very Limited Achievement 

 

3.3   ผลการเรียนเปMนเปอร7เซ็นต7 ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 
 

เปอร7เซ็นต7 GPA 

80-100 4 

75-79 3.5 

70-74 3 

65-69 2.5 

60-64 2 

55-59 1.5 

50-54 1 

0-49 0 

หลักการคำนวณหาคJา GPAX ใหXใชXเชJนเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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4.   ประเทศนิวซีแลนด7 

ผู X เร ียนจะตXองสอบไดXว ิชา NCEA (National Certificate of Educational Achievement) ของ 

NZQA (New Zealand Qualifications Authority) โดยผลการสอบจะเทียบคJา GPA ไดXดังน้ี 

 E (Achieved with Excellence) =    4   

 M (Achieved with Merit)  =    3  

 A (Achieved)   =    2 

ในการคิดคJา GPA ใหXคิดวิชาท่ีสอบผJานต้ังแตJระดับ 2 ข้ึนไป      

 

5.   ประเทศสกอตแลนด7 

ผลการสอบแบJงเป`น 7 ระดับ (1 = คะแนนสูงสุด, 7 = คะแนนต่ำสุด) ซึ่งจะตXองนำเกรดที่นักเรียนไดX 

มาคำนวณโดยเทียบเทียบคJา GPA ไดXดังน้ี 

ระดับท่ี 1  =  4 

ระดับท่ี 2   =  3.5 

ระดับท่ี 3   =  3 

ระดับท่ี 4   =  2.5 

ระดับท่ี 5 =  2 

ระดับท่ี 6 = 1.5 

ระดับท่ี 7  =  1 

  

6.   ประเทศอินเดีย 

ผ ู X เร ียนได XประกาศนียบัตรของหนJวยงานของร ัฐ (Board) ท ี ่ม ีอำนาจหนXาที ่ ในการจัดสอบ  

ซ่ึงจะตัดสินผลการเรียนเป̀น 2 รูปแบบดังน้ี 
 

 6.1    ผลการเรียนเปMนเปอร7เซ็นต7 ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 
 

เปอร7เซ็นต7 GPA 

80-100 4 

75-79 3.5 

70-74 3 

65-69 2.5 

60-64 2 

50-59 1.5 
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เปอร7เซ็นต7 GPA 

40-49 1 

0-39 0 

 

 6.2    ผลการเรียนเปMน 5 ระดับ ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 

เกรด GPA 

1 - 2 4 

3 - 4 3 

5 - 6 2 

7 - 8 1 

9 0 

หมายเหตุ ในกรณีที่โรงเรียนจัดการศึกษาตามระบบประเทศอังกฤษ ใหXนำการคิดผลการเรียนแบบ

ระบบการศึกษาของอังกฤษมาใชX 

 

7.   ประเทศชิลี 

 ผลการสอบแบJงเป`น 7 ระดับ (7 = คะแนนสูงสุด, 1 = คะแนนต่ำสุด) ซึ่งจะตXองนำเกรดที่นักเรียน

ไดXมาคำนวณโดยเทียบไดXดังน้ี 

ระดับท่ี 7  =  4 

ระดับท่ี 6   =  3 

ระดับท่ี 5   =  2 

ระดับท่ี 4   =  1 

ระดับท่ี 3 =  0          

ระดับท่ี 2 = 0 

ระดับท่ี 1  =  0 

 

8.   ประเทศเยอรมัน 

 ผลการเรียนเป̀นระดับคุณภาพ สามารถเทียบคJา GPA ไดXดังน้ี  

  Very good   =  4 

  Good   =  3 

  Very Satisfactory = 2 

  Just Adequate / Pass =  1 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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  Fail   = 0 

หมายเหตุ    กรณีประเทศอื่น ๆ ถXาคิดผลการเรียนเป`นเกรด เปอร�เซ็นต� และระดับคุณภาพ ใหXเทียบผลการ

เรียนแบบของประเทศท่ีมีการพิจารณาอยูJแลXว 

9. หลักสูตนานาชาติ International Baccalaureate Diploma (IB) 

ผูXสมัครจะตXองไดXรับประกาศนียบัตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School 

Diploma) และ/หรือไดXรับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results 

1) ผูXสมัครท่ีสำเร็จการศึกษาจากตJางประเทศ จะตXองไดXรับ IB Diploma กลJาวคือ เป`นผูXมีผลคะแนน

รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมJต่ำกวJา 24 คะแนน พรXอมกับผJานการประเมิน Extended Essay 

(EE), Theory of Knowledge (TOK) แ ล ะ  Creativity, Action & Service (CAS) ต า ม เ ก ณ ฑ�   

ของ International Baccalaureate Organization (IBO) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหX ยกเวXน

การเรียนบางวิชาในป� 1 ที ่ผู XสมัครเรียนผJานมาแลXวตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher level  

ท่ีไดXคะแนนสูงกวJา 4-5 ข้ึนไป เชJนเดียวกับมหาวิทยาลัยในตJางประเทศ เชJน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ 

2) ไดXรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยJางนXอย 5 วิชา โดยแตJละวิชาจะตXองไมJซ้ำกัน  

และไดXผลการเรียนในแตJละวิชา ไมJนXอยกวJาเกรด 2 (เทียบเทJากับ 60 เปอร�เซ็นต� หรือ GPA รายวิชา 2 ขึ้นไป) 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาลดจำนวนวิชาเพื่อรับผูXสำเร็จการศึกษาใหXเหลืออยJางนXอย 3-4 วิชา  

ท่ีตรงกับสายวิชาท่ีผูXสมัครจะสมัครเขXารับการศึกษา เชJนเดียวกับในตJางประเทศ 

Grading 

Level 

High School 

Courses Yrs 

12 and 13 

GPA 

IB Standard 

Level Yrs 

12 and 13 

GPA 

IB Higher 

Level Yrs 

12 and 13 

GPA 

Excellent 7 4.00 7 4.00 7 4.00 

Very Good 6 3.75 6 4.00 6 4.00 

Good 5 3.50 5 3.75 5 4.00 

Satisfactory 4 2.75 4 3.00 4 3.25 

Needs 

Improvement 
3 2.00 3 2.25 3 2.50 

Weak 2 1.00 2 1.25 2 1.50 

Very Weak 1 0 1 0 1 0 

No Grade 

Awarded 
N 0 N 0 N 0 

 


