
 

TCAS65 เปลี่ยนระบบอย่างไร  
(เนื้อหาส่วนหนึ่งจากบทความ TCAS65 เปล่ียนระบบอย่างไร และ O-NET ยังต้องสอบไหม ?) 

 

โดย ครูยุพา ผ้ึงถนอม 

TCAS คืออะไร 

ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS เริ ่มใช้ในปี 2561 ย่อมาจาก Thai 
University Central Admission System  การสอบนี้ไม่ใช่ระบบเอนทรานซ์ แต่เป็นการรวมการรับนักศึกษา
มาไว้ด้วยกัน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

Clearing-House คืออะไร? 

ระบบที่ยืนยันสิทธ์ิรับตรงร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย) ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบต้องกด
ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ในการที่จะเข้าเรียนได้คนละ1 ที่เท่านั้น ระบบนี้สร้างมาเพื่อไม่ให้ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกหลาย ๆ ที่พร้อมกัน “กันที่” ของคนอื่น อีกทั้งยังสะดวกกับมหาวิทยาลัยในการนับจำนวนคนอีกด้วย 

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 65 มีความแตกต่างจากปีอื่น ๆ เนื ่องจากเป็นการใช้เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด ส่ิงที่นักเรียนต้องทำคือหาข้อมูลเป็นรายสาขา คณะ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีการสอบ
อย่างไร ใช้คะแนนเท่าไหร่ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและตรงโจทย์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละ
ที่กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่างกันออกไป 

เกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 4 รอบ 4 รูปแบบ 

รอบที่ 1 Portfolio  

 



 

รอบนี้ใครมีดีอะไรต้องนำออกมาโชว์ให้หมด เช่น ผลงานที่ผ่านมา ความถนัด ความสามารถพิเศษ ผลงานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาหรือคณะที่จะเข้าเรียน โดยมีหลักการคือ 

• ใช้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ในการรับเข้า 
• ไม่ใช้ข้อสอบกลาง (GAT, PAT, วิชาสามัญ) 
• ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (จำนวน 10 หน้า ไม่รวมปก)- สมัครตรงกบัมหาวิทยาลัยและสมัครได้
หลายที่ 
• ใช้ GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน (บางโครงการ)- ติดได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธ์ิได้ 1 ที่- ยืนยัน
สิทธ์ิผ่านระบบ Clearing House 

สมัครกับใคร  มหาวิทยาลัย 
เกรดเฉลี่ยที่ใช้ 4-5 เทอม 
ใครสามารถสมคัรได้บ้าง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, Portfolio, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

 

รอบที่ 2 โควตา Quota 

 
 

เป็นรอบโควตาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น โควตาเขตพื้นที่ โควตาเรียนดี เป็นต้น ซึ่งมี
หลักเกณฑ์สำคัญคือ 

 



 

• ใช้ข้อสอบกลาง GAT PAT วิชาสามัญ หรือ GPAX รายละเอียดข้ึนอยู่กับแต่ละโครงการ 

• บางโครงการทางมหาวิทยาลัยอาจจัดสอบเพิ่มเติม 

• อาจให้มีการยื่น Portfolio ร่วมด้วย 

• สมัครตรงกับมหาวิทยาลัยและสมัครได้หลายที่ 

• ติดได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธ์ิได้ 1 ที ่

• ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing House 

สมัครกับใคร  มหาวิทยาลัย 
เกรดเฉลี่ยที่ใช้ 4-5 เทอม 
ใครสามารถสมคัรได้บ้าง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

 

รอบที่ 3 Admission  

 
ทุกสถาบันที่เข้าร่วมระบบ mytcas จะทำการเปิดรับสมัครในวันและเวลาเดียวกัน โดยจำกัดอันดับการเลือก
ตามที่ ทปอ. กำหนด โดยใช้คะแนนสอบในการคัดเลือก มีหลักการดังนี้ 

• จำกัดอันดับจำนวนการเลือก โดยเรียงตามลำดับความชอบ (รอสรุปจำนวนจาก ทปอ.) 

• กสพท. อยู่ในรอบนี ้

• เกณฑ์การรับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดเอง แต่รับสมัครผ่าน ทปอ. 

• มหาวิทยาลัยส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ. ประมวลผล 



 

• ทปอ. ประกาศผลเพียง 1 อันดับ คือ อันดับสูงสุดที่สอบติด 

• มีการประมวลผล 2 ครั้ง (Double Sorting) แนวทางการประมวลผล คือ เมื่อประกาศผล
ครั้งแรกทีน่ักเรียนสอบติดจะต้องเข้าระบบแสดงความจำนงยืนยันสิทธ์ิ (เลือกเรียนคณะที่สอบติด 
และหมดสิทธ์ิไป TCAS รอบต่อไป ยกเว้นจะขอสละสิทธ์ิก่อน) หรือไม่ใช้สิทธ์ิ (สอบติดแต่ไม่เอา 
สามารถลงสมัคร TCAS รอบต่อไปได้) หรือขอประมวลผลครั้งที่ 2 เพื่อลุ้นให้สอบติดในอันดับที่สูงขึ้น
กว่าครั้งแรกได้ ส่วนคนที่สอบไม่ติด ต้องเข้ามาแสดงความจำนงขอประมวลผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 
จากนั้นระบบจะประมวลผลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมคนไปยังที่นั่งที่ว่าง 

• ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing House ในการประกาศผลครั้งที่ 1 และใช้ระบบ Auto 
Clearing ในการประกาศผลครั้งที่ 2 

สมัครกับใคร  mytcas.com 
เกรดเฉลี่ยที่ใช้ 6 เทอม 
ใครสามารถสมคัรได้บ้าง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564, เด็กซิ่ว 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ 

 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission 

 
 

 

 



 

รอบนี้คือรอบเก็บตก เป็นรอบสุดท้ายของระบบ หลาย ๆ มหาวิทยาลัยเปิดรับน้อยมาก หรือไม่เปิดรับเลยใน
รอบนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธ์ิจากการรับในรอบก่อนหน้า โดยมีหลักการดังนี้ 

• ใช้รูปแบบการคัดเลือกหลากหลาย เช่น GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ 

• สมัครตรงกับมหาวิทยาลัยและสมัครได้หลายที่ 

• ไม่ต้องยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing House 

สมัครกับใคร  มหาวิทยาลัย 
เกรดเฉลี่ยที่ใช้ 6 เทอม 
ใครสามารถสมคัรได้บ้าง นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564, เด็กซิ่ว 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ 

 

 


