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ยอมรับ

การศึกษา#DEK66 ทปอ.ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT พบ
ตํ�าสดุ 0 คะแนน

ทปอ.ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 ประจาํปีการศกึษา 2566 พบเด็กไดค้ะแนนตํ�าสดุ 0
คะแนน ในวชิาความถนดัท ั�วไป สื�อสารภาษาองักฤษ สมรรถนะทาํงาน

วนัที� 7 มกราคม 2566 มตชิน รายงานวา่ รศ.ดร.ชาล ีเจรญิลาภนพรัตน ์ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายรับเขา้
ศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) ผูจั้ดการระบบการคดัเลอืกกลางคดัเลอืกกลางบคุคลเขา้ศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2566 หรอืทแีคส 2566 เปิดเผยวา่ ตาม ที�ประชมุอธกิารบดแีหง่
ประเทศไทย (ทปอ.) ไดจั้ดการสอบ TGAT ,TPAT 2-5 เมื�อวนัที� 10-12 ธนัวาคม 2565 กําหนดประกาศ
ผลสอบ 7 มกราคม 2566 เพื�อนําผลคะแนนไปใชเ้ป็นสว่นหนึ�งในการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ในระดบั

วนัที� 7 มกราคม 2566 - 15:10 น.
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อดุมศกึษา ซึ�งขณะนี� ทปอ.ไดป้ระมวลผลสอบ และประกาสผลตั �งแตเ่วลา 13.00 น.เรยีบรอ้ยแลว้ การ
ดําเนนิการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยดี

#Dek66 ดปูระกาศผลสอบ TGAT/TPAT พรอ้มเชก็วธิขีอทบทวนผลสอบ
“พาท”ี คมัแบ็กผนกึทนุใหญ ่เปิดสายการบนิแยง่แชร ์การบนิไทย
เปิดจํานวนประชากรไทยปี 2565 เชก็ 5 จังหวดัประชากรสงูสดุ-นอ้ยสดุ

รศ.ดร. ชาล ีกลา่ววา่การสอบ TGAT และ TPAT 2 ที�มคีนไดค้ะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน อาจมสีาเหตมุา
จากผูเ้ขา้สอบบางคนไมทํ่าขอ้สอบ และบางครั �งอาจจะสง่กระดาษคําตอบมา แตไ่มไ่ดฝ้นเลขชดุขอ้สอบ
ดว้ยดนิสอ 2 บ ีทําใหเ้ครื�องไมส่ามารถตรวจขอ้สอบได ้ดงันั�นการได ้0 คะแนน จงึเป็นเรื�องปกติ

อยา่งไรกต็าม การสอบ TGAT ,TPAT 2-5 เป็นการสอบรปูแบบใหม ่จงึไมส่ามารถนํามาเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้สอบในปีกอ่นๆ ที�เป็นรปูแบบเกา่ได ้โดยการสอบ TGAT ,TPAT2-5 เป็นการสอบวดัความถนัดทั�วไป
วดัความถนัดดา้นวชิาชพี วดัความคดิสรา้งสรรค ์และวดัการทํางานในอนาคต ไมไ่ดส้อบวดัเนื�อหา
วชิาการ เมื�อออกขอ้สอบวดัความถนัดอยา่งเดยีว ทําใหค้นที�ไมเ่กง่ดา้นวชิาการแตม่คีวามถนัดดา้นตา่งๆ
กจ็ะสามารถฉายแววของตนออกมาได ้

“กรณีที�มคีนแจง้วา่ลมืฝนเลขชดุขอ้สอบดว้ยดนิสอ 2 บ ีทปอ.ไมส่ามารถชว่ยเหลอืหรอืแกไ้ขได ้เพราะ
ถอืเป็นกตกิาของการทําขอ้สอบ เนื�องจากในกระดาษคําถามและกระดาษคําตอบที�สง่ให ้ไดเ้ขยีน
ขอ้ความสําคญัอยูข่อ้ความหนึ�ง วา่ เครื�องจะตรวจตามที�ทา่นฝน ซึ�งหมายความวา่จะไมม่ใีครมาฝนแทน
ใคร ผูส้อบจะตอ้งเป็นคนฝนเอง และเรื�องดงักลา่ว ทปอ.ตกัเตอืนอยูเ่สมอ แตม่กัจะมคีนมองขา้ม”

สอบ A-Level ม.ีค.2566

ทั �งนี� รศ.ดร. ชาล ีกลา่วเพิ�มเตมิวา่ ในการสอบ A-Level ที�จะเปิดรับสมคัรในวนัที� 1-10 กมุภาพันธ ์สอบ
วนัที� 18-20 มนีาคม และประกาศผลสอบวนัที� 17 เมษายานี� อยากใหผู้ส้มคัรตรวจคณุสมบตัขิองตนใหด้ี
เพราะคนที�สามารถเขา้สอบ A-Level ได ้จะตอ้งเป็นผูท้ี�กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชั �นม.6 หรอื จบ ม.6 แลว้
เมื�อสมคัรสอบแลว้ การเตรยีมตวัสอบกสํ็าคญั ขอใหเ้ตรยีมบตัรประจําตวัผูเ้ขา้สอบ บตัรประจําตวั
ประชาชนใหพ้รอ้ม รักษารา่งกายของตนใหแ้ข็งแรง และอยา่ลมืฝนเลขชดุขอ้สอบดว้ย

คะแนนสงูสดุ-ตํ�าสดุ เฉลี�ยแตล่ะวชิา

สําหรับคะแนนสงูสดุ ตํ�าสดุและคะแนนเฉลี�ยของแตล่ะวชิา มดีงันี�

TGAT ความถนัดทั�วไป เขา้สอบ 262,097 คน คะแนนสงูสดุ 93.194 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน เฉลี�ย
47.154 คะแนน
TGAT1 การสื�อสารภาษาองักฤษ เขา้สอบ 262,097 คน คะแนนสงูสดุ 100.00 คะแนน ตํ�าสดุ 0
คะแนน เฉลี�ย 37.606 คะแนน
TGAT2 การคดิอยา่งมเีหตผุล เขา้สอบ 262,097 คน คะแนนสงูสดุ 95 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน
เฉลี�ย 42.385คะแนน
TGAT 3 สมรรถนะการทํางาน เขา้สอบ 262,097 คน คะแนนสงูสดุ 90.833 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน
เฉลี�ย 61.471 คะแนน
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TPAT2 ความถนัดศลิปกรรมศาสตร ์เขา้สอบ 11,546 คน คะแนนสงูสดุ 72.00 คะแนน ตํ�าสดุ 8.666
คะแนน เฉลี�ย 46.662 คะแนน
TPAT21 ทศันศลิป์ เขา้สอบ 11,546 คน คะแนนสงูสดุ 82.00 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน
เฉลี�ย48.591 คะแนน
TPAT22 ดนตร ีเขา้สอบ 11,546 คน คะแนนสงูสดุ 86.00 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน เฉลี�ย 32.366
คะแนน
TPAT23 นาฎศลิป์ เขา้สอบ 11,546 คน คะแนนสงูสดุ 96.00 คะแนน ตํ�าสดุ 2.00 คะแนน เฉลี�ย
59.027 คะแนน
TPAT3 ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์เขา้สอบ 104,641 คน คะแนน
สงูสดุ 97.333 คะแนน ตํ�าสดุ 7.333 คะแนน เฉลี�ย 45.733 คะแนน
TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม เขา้สอบ 8,062 คน คะแนนสงูสดุ 96.00 คะแนน ตํ�าสดุ 12.00
คะแนน เฉลี�ย 66.836 คะแนน และ
TPAT5 ความถนัดครศุาสตร-์ศกึษาศาสตร ์เขา้สอบ 59,618 คน คะแนนสงูสดุ 96.00 คะแนน ตํ�าสดุ
6.00 คะแนน เฉลี�ย 70.096 คะแนน

#Dek66 ดปูระกาศผลสอบ TGAT/TPAT พรอ้มเชก็วธิขีอทบทวนผลสอบ
ยอ้นดสูถติ ิTCAS ปี 2561-2565 คณะ-หลกัสตูรไหน ยอดสมคัรสงูสดุ 

https://www.prachachat.net/education/news-1166899
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หัวข้อข่าว: 'วันเด็กแห่งชาติ' มูลนิธิเด็กโสสะฯ ชวนสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กด้อยโอกาส
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การศึกษา

ทปอ. ประกาศผลสอบ ‘TGAT ,TPAT 2-5’ พบตํ่าสุด 0 คะแนน

ทปอ. ประกาศผลสอบ ‘TGAT ,TPAT 2-5’ พบตํ�าสดุ 0 คะแนน
เมื�อวนัที� 7 มกราคม รศ.ดร.ชาล ีเจรญิลาภนพรตัน ์ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายรับเขา้ศกึษา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์(มธ.) ผูจั้ดการระบบการคดัเลอืกกลางคดัเลอืกกลางบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
 ปีการศกึษา 2566 หรอืทแีคส 2566 เปิดเผยวา่ ตาม ที�ประชมุอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.) ได ้
จัดการสอบ TGAT ,TPAT 2-5 เมื�อวนัที� 10-12 ธนัวาคม 2565  กําหนดประกาศผลสอบ 7 มกราคม
2566 เพื�อนําผลคะแนนไปใชเ้ป็นสว่นหนึ�งในการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา ซึ�งขณะนี�
ทปอ.ไดป้ระมวลผลสอบ และประกาสผลเรยีบรอ้ยแลว้ การดําเนนิการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยดี

วนัที� 7 มกราคม 2566 - 13:50 น.
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คะแนน 0 เป็นเรื�องปกติ

รศ.ดร. ชาล ีกลา่ววา่ สว่นการสอบ TGAT และ TPAT 2 ที�มคีนไดค้ะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน อาจมสีาเหตุ
มาจากผูเ้ขา้สอบบางคนไมทํ่าขอ้สอบ และบางครั �งอาจจะสง่กระดาษคําตอบมา แตไ่มไ่ดฝ้นเลขชดุ
ขอ้สอบดว้ยดนิสอ 2 บ ีทําใหเ้ครื�องไมส่ามารถตรวจขอ้สอบได ้ดงันั�นการได ้0 คะแนน จงึเป็นเรื�องปกติ
 อยา่งไรกต็าม การสอบ TGAT ,TPAT 2-5 เป็นการสอบรปูแบบใหม ่จงึไมส่ามารถนํามาเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้สอบในปีกอ่นๆ ที�เป็นรปูแบบเกา่ได ้โดยการสอบ TGAT ,TPAT2-5 เป็นการสอบวดัความถนัดทั�วไป
วดัความถนัดดา้นวชิาชพี วดัความคดิสรา้งสรรค ์และวดัการทํางานในอนาคต  ไมไ่ดส้อบวดัเนื�อหา
วชิาการ  เมื�อออกขอ้สอบวดัความถนัดอยา่งเดยีว ทําใหค้นที�ไมเ่กง่ดา้นวชิาการแตม่คีวามถนัดดา้น
ตา่งๆ กจ็ะสามารถฉายแววของตนออกมาได ้

“กรณีที�มนีอ้งๆ แจง้วา่ลมืฝนเลขชุดขอ้สอบดว้ยดนิสอ 2 บ ีทปอ.ไมส่ามารถชว่ยเหลอืหรอื
แกไ้ขได ้เพราะถอืเป็นกตกิาของการทาํขอ้สอบ เนื�องจากในกระดาษคาํถามและกระดาษคาํ
ตอบที�สง่ให ้เราไดเ้ขยีนขอ้ความสาํคญัอยูข่อ้ความหนึ�ง วา่ เครื�องจะตรวจตามที�ทา่นฝน ซึ�ง
หมายความวา่จะไมม่ใีครมาฝนแทนใคร ผูส้อบจะตอ้งเป็นคนฝนเอง และเรื�องดงักลา่ว ทปอ.ตกั
เตอืนอยูเ่สมอ แตม่กัจะมคีนมองขา้ม” รศ.ดร. ชาล ีกลา่ว

แนะตรวจคณุสมบตักิอ่นสอบ A-Level

รศ.ดร. ชาล ีกลา่วเพิ�มเตมิวา่ ในการสอบ A-Level ที�จะเปิดรับสมคัรในวนัที� 1-10 กมุภาพันธ ์สอบวนัที�
18-20 มนีาคม และประกาศผลสอบวนัที� 17 เมษายานี� อยากใหผู้ส้มคัรตรวจคณุสมบตัขิองตนใหด้ี
เพราะคนที�สามารถเขา้สอบ A-Level ได ้จะตอ้งเป็นผูท้ี�กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชั �นมธัยมศกึษา ปีที� 6
หรอื จบ ม.6 แลว้ เมื�อสมคัรสอบแลว้ การเตรยีมตวัสอบกสํ็าคญั ขอใหเ้ตรยีมบตัรประจําตวัผูเ้ขา้สอบ
บตัรประจําตวัประชาชนใหพ้รอ้ม รักษารา่งกายของตนใหแ้ข็งแรง และอยา่ลมืฝนเลขชดุขอ้สอบดว้ย

เชก็คะแนนสงูสดุ-ตํ�าสดุ เฉลี�ยแตล่ะวชิา

สําหรับคะแนนสงูสดุ ตํ�าสดุและคะแนนเฉลี�ยของแตล่ะวชิา มดีงันี�

วชิา TGAT ความถนัดทั�วไป เขา้สอบ 262,097 คน คะแนนสงูสดุ 93.194 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน
เฉลี�ย 47.154 คะแนน

TGAT1 เขา้สอบ 262,097 คน คะแนนสงูสดุ 100.00 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน เฉลี�ย 37.606 คะแนน

TGAT 3 สมรรถนะการทํางาน เขา้สอบ 262,097 คน คะแนนสงูสดุ 90.833 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน
เฉลี�ย 61.471 คะแนน

TPAT2 ความถนัดศลิปกรรมศาสตร ์เขา้สอบ 11,546 คน คะแนนสงูสดุ 72.00 คะแนน ตํ�าสดุ 8.666
คะแนน เฉลี�ย 46.662 คะแนน

TPAT21 ทศันศลิป์ เขา้สอบ 11,546 คน คะแนนสงูสดุ 82.00 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน เฉลี�ย48.591
คะแนน



TPAT22 ดนตร ีเขา้สอบ 11,546 คน คะแนนสงูสดุ 86.00 คะแนน ตํ�าสดุ 0 คะแนน เฉลี�ย 32.366
คะแนน

TPAT23 นาฎศลิป์ เขา้สอบ 11,546 คน คะแนนสงูสดุ 96.00 คะแนน ตํ�าสดุ 2.00 คะแนน เฉลี�ย
59.027 คะแนน

TPAT3 ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์เขา้สอบ 104,641 คน คะแนนสงูสดุ
97.333 คะแนน ตํ�าสดุ 7.333 คะแนน เฉลี�ย 45.733 คะแนน

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม เขา้สอบ 8,062 คน คะแนนสงูสดุ 96.00 คะแนน ตํ�าสดุ 12.00
คะแนน เฉลี�ย 66.836 คะแนน และ

TPAT5 ความถนัดครศุาสตร-์ศกึษาศาสตร ์เขา้สอบ 59,618 คน คะแนนสงูสดุ 96.00 คะแนน ตํ�าสดุ
6.00 คะแนน เฉลี�ย 70.096 คะแนน
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