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คู$มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข4าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

(Thai University Central Admission System : TCAS) 

ปSการศึกษา 2564 

สำหรับผู4สมัคร 
 

ที่มาและนโยบาย 

 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System: TCAS)  เปaนระบบที่เกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐมนตรีว+าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให6 ที่

ประชุมอธิการบดีแห+งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรปูแบบการรับเข6าศึกษา ไม+ให6มีการว่ิงรอกสอบ ลด

ค+าใช6จ+ายในการสมัคร และปrองกันการใช6สิทธ์ิซ้ำซ6อน ทปอ. ได6รับหลกัการ โดยเสนอแนวทางการรบันักเรียน

เข6าศึกษาต+อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม+ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข+าย ทปอ. จำนวน 30 แห+ง (ปu

การศึกษา 2563 สมาชิกเครอืข+าย ทปอ. มจีำนวน 35 แห+ง) ยกเว6น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร| ร+วมกันพจิารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข6าศึกษาต+อในสถาบันอุดม 

ศึกษา เพื่อต6องการให6เกิดความเท+าเทียมกัน โดยเริ่มใช6ต้ังแต+ปuการศึกษา 2561 เปaนต6นมา ทั้งน้ี ทปอ. มรภ. 

ทปอ. มทร. และ สออท. ได6รับหลกัการในการเข6าร+วมดำเนินการตามแนวทางน้ีด6วย โดยยึดหลักการสำคัญของ 

TCAS มี 3 ประการ ดังน้ี 

1. นักเรียนควรอยู+ในห6องเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปuที่ 6 

2. นักเรียนแต+ละคนมีเพียง 1 สทิธ์ิ ในการตอบรับเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค 

3. นักเรียนไม+ว่ิงรอกสอบ 

 

นิยามศัพทc 

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข4าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission 

System : TCAS) 

ทปอ.  ที่ประชุมอธิการบดีแห+งประเทศไทย 

สมาคม ทปอ. สมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห+งประเทศไทย 

ทปอ. มทร. ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทปอ. มรภ. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สสอท.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห+งประเทศไทย 

สทศ.  สำนักทดสอบทางการศึกษาแห+งชาติ  

กสพท  กลุ+มสถาบันแพทยศาสตร|แห+งประเทศไทย 
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TCAS64  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปuการศึกษา 2564 

ระบบ TCAS64  ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจำปu

การศึกษา 2564  

สถาบัน   มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข6าร+วมการคัดเลือกใน TCAS64 

สาขาวิชา สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข6าร+วม TCAS64  ที่เป�ดรับผู6สมัครเข6า

ศึกษาประจำปuการศึกษา 2564 

หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มกีารจัดการศึกษาเปaนภาษาต+างประเทศ มี

กลุ+มเปrาหมายทัง้ที่เปaนนักเรียนไทยและต+างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่มีความ

ร+วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต+างประเทศ ที่รบัการรบัรองตามเกณฑ|

มาตรฐานหลักสูตร ทัง้น้ี อาจมกีารจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3 

ภาคการศึกษา ก็ได6 

ผู4สมัคร ผู6ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/สถาบันกำหนดให6สามารถสมัครเข6าคัดเลือกใน

สถาบันอุดมศึกษาได6  

ผู4ผ$านการคัดเลือก ผู6สมัครที่ได6รบัการประกาศรายช่ือว+าผ+านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให6เข6า

ศึกษาได6 

ผู4มีสิทธิ์เข4าศึกษา  ผู6ที่ได6รบัการประกาศรายช่ือว+าผ+านการคัดเลือกให6เข6าศึกษาได6 และได6ดำเนินการ

ยืนยันสิทธ์ิน้ันในระบบ TCAS64 โดยเปaนผู6ที่มีคุณสมบัติครบถ6วนตามที่สาขาวิชา/

สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเป�ดภาคการศึกษา  

การบริหารจัดการสิทธิ์ ระบบการบรหิารจัดการสทิธ์ิส+วนกลาง ของ ทปอ.  เพื่อให6ผู6สมัคร/

สถาบันอุดมศึกษาได6เข6าใช6งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด6วย การยืนยันสิทธ์ิ 

การไม+ใช6สิทธ์ิ การสละสทิธ์ิ การคืนสิทธ์ิ การตรวจสอบสถานะการใช6สิทธ์ิ  

1. การยืนยันสิทธิ์  การทีผู่6สมัครเข6าไปในระบบเพือ่ตรวจสอบผลการคัดเลือก และมีความประสงค|จะ

เข6าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามทีป่ระกาศรายช่ือว+าตนเปaนผู6ผ+านการ

คัดเลือก ผู6สมัครจะเลือก “ยืนยันสิทธิ”์ ในระบบ 

2. การไม$ใช4สิทธิ ์ การทีผู่6สมัครเข6าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก แต+ผู6สมัครไม+ประสงค|จะ

เข6าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามทีป่ระกาศรายช่ือว+าตนเปaนผู6ผ+านการ

คัดเลือก ผู6สมัครจะเลือก “ไม$ใช4สิทธิ”์ ในระบบ หรอื ผู6สมคัรที่เปaนผู6ผ+านการ

คัดเลือกไม+ได6เข6าระบบหรือไม+ได6เลือกยืนยันสิทธ์ิในระบบภายในช+วงเวลาที่กำหนด 

3. การสละสิทธิ์  การทีผู่6สมัครที่ได6ยืนยันสิทธ์ิในระบบเรียบร6อยแล6วในรอบทีผ่+านการคัดเลือก แต+มี

ความประสงค|ทีจ่ะขอยกเลิกสิทธ์ิที่ได6ยืนยันไปแล6ว เพื่อไปสมัครคัดเลอืกในรอบ

ต+อไป ผู6สมัครจะเลือก “สละสิทธิ์” ในระบบภายในช+วงเวลาที่กำหนด ในกรณีทีท่ำ

ถูกต6องตามข6อกำหนด ระบบจะคืนสิทธ์ิให6ผู6สมัครอัตโนมัติ 

4. การคืนสิทธิ ์ เมื่อมกีารสละสิทธ์ิในระบบ ผู6สมัครจะได6รบัการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติ เพื่อใช6สทิธ์ิ

สมัครคัดเลือกในรอบต+อไปได6ทันท ี
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5. การตรวจสอบ การทีส่าขาวิชา สถาบนัอุดมศึกษา และผู6สมัคร เข6าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสทิธ์ิ 

    สถานการณcใช4สิทธิ ์ ของผู6สมัครว+ามคุีณสมบัติที่สอดคล6องกับข6อกำหนด/แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหาร  

จัดการสิทธ์ิ และผู6สมัครน้ันมสีิทธ์ิทีจ่ะสมัครคัดเลือกรอบน้ัน ๆ ได6หรือไม+ 

 

การบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับ TCAS64 (รอบท่ี 1 – 3 เท$าน้ัน) 

1. การยืนยันสิทธิ ์และ การไม$ใช4สิทธิ ์

ผู6สมัครเข6ามาใช6งานในระบบ เพื่อตรวจสอบว+าเปaนผู6ผ+านการคัดเลอืกให6เข6าศึกษาหรอืไม+  โดยผู6ผ+าน

การคัดเลือกทีป่ระสงค|เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลอืกต6องยืนยันสิทธ์ิในระบบตามช+วงเวลาที่กำหนด

ของการคัดเลือกแต+ละรอบ ยกเว6น การคัดเลือกในรอบที่ 4 ไม+ต6องยืนยันสิทธ์ิในระบบ โดยให6ยืนยันสทิธ์ิเข6า

ศึกษาผ+านระบบทีม่หาวิทยาลัยจัดไว6  

1.1 การยืนยันสิทธิใ์นระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  

1.1.1 ระบบเป�ดให6ผู6สมัครเข6ามายืนยันสิทธ์ิในช+วงเวลาที่กำหนด 

1.1.2 ผู6สมัครตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาที่ได6รับการคัดเลอืกให6เข6าศึกษา 

1.1.3 ผู6สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได6รับการคัดเลือกให6เข6าศึกษาได6เพียงสาขาวิชาเดียว โดย

กด “ยืนยันสิทธ์ิ” ในสาขาที่ประสงค|จะเข6าศึกษา และยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือ

หรืออเีมลด6วยรหัสใช6ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ที่ได6รับทางโทรศัพท|     

มือถือหรืออเีมล และไม+ต6องกดเลอืกใด ๆ  สำหรบัสาขาวิชาทีเ่หลือที่ไม+ประสงค|เข6าศึกษา 

1.1.4 ถ6าผู6สมัครไม+ประสงค|จะเข6าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก ให6กด “ไม+ใช6สิทธ์ิ” 

และยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออเีมลด6วยรหสั OTP 

1.1.5 ถ6าผู6สมัครได6กด “ยืนยันสิทธ์ิ” เข6าศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงไปแล6ว หรือกด “ไม+ใช6สทิธ์ิ” ใน

ทุกสาขาทีผ่+านการคัดเลอืก และต6องการเปลี่ยนการตัดสินใจ ผู6สมัครสามารถทำการ

เปลี่ยนแปลงได4อีกเพียง 2 คร้ังเท$าน้ัน จนถึงเวลาปtดระบบการยืนยันสิทธิ ์ (นับรวม

จำนวนครั้งที่ยืนยันตัวตนด6วยรหสั OTP สำเรจ็ได6สูงสุด 3 ครั้ง โดยนับทัง้การกดยืนยัน

สิทธ์ิ และการกดไม+ใช6สิทธ์ิ) โดยระบบจะนับเปaนหน่ึงครัง้ของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.1.6 ถ4าผู4สมัครไม$กด “ยืนยันสิทธิ”์ หรือ “ไม$ใช4สิทธิ์” ภายในช$วงเวลาท่ีกำหนด จะถือว+า 

ผู6สมัครยังไม+ได6ใช6สทิธ์ิในการเข6าศึกษา และไม+ต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ได6รับการ

คัดเลือก ซึ่งจะขอใช6สิทธ์ิเข6าศึกษาภายหลังจากช+วงเวลาที่กำหนดไม+ได6 ผู6สมัครสามารถ

สมัครคัดเลือกในรอบต+อไปได6 

 

1.2 การยืนยันสิทธิใ์นระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบท่ี 3  

1.2.1 ระบบประกาศรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในอันดับที่ดีทีสุ่ด 

1.2.2 ผู6สมัครตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาที่ได6รับการคัดเลอืกให6เข6าศึกษา 

1.2.3 ถ6าผู6สมัครได6รับการคัดเลือกให6เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครไว6ในอันดับที่ 1 ระบบจะมี

ตัวเลือกให6ผู6สมัครแสดงความประสงค| ดังน้ี  
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o ถ6าผู6สมัครต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาทีผ่+านการคัดเลือก ให6กด “ยืนยันสิทธ์ิเข6า

ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออเีมล

ด6วยรหัส OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มือถือหรอือีเมล  

o ถ6าผู6สมัครไม+ต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก ให6กด “ไม+ใช6สิทธ์ิเข6า

ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออเีมล

ด6วยรหัส OTP ที่ได6รบัทางโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล จะถือว+าผู6สมัครไม+ได6ใช6สิทธ์ิใน

การเข6าศึกษา สามารถสมัครในรอบต+อไปได6 แต+จะขอกลับมาใช6สทิธ์ิเข6าศึกษาใน

ภายหลังไม+ได6 

1.2.4 ถ6าผู6สมัครได6รับการคัดเลือกให6เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครไว6ในอันดับที่ 2 เปaนต6นไป 

ระบบจะมีตัวเลอืกให6ผู6สมัครแสดงความประสงค| ดังน้ี 

o ถ6าผู6สมัครต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาทีผ่+านการคัดเลือก และไม+ประสงค|ขอรบัการ

ประมวลผลครัง้ที่ 2 ให6กด “ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือกและ

ไม+ขอรับการประมวลผลครัง้ที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออเีมลด6วย

รหสั OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มอืถือหรืออเีมล 

o ถ6าผู6สมัครต6องการเลื่อนอันดับของสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลอืก ให6กด “ขอรับการ

ประมวลผลครัง้ที่ 2 และขอยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในอันดับที่ได6จากการประมวลผล

ครั้งที่ 2 เมือ่ผ+านการคัดเลือกในการประมวลผลครัง้ที่ 2 แล6ว ถือว+าได6ยืนยันสิทธ์ิ

เรียบร6อยโดยอัตโนมัติ จะขอไม+ใช6สทิธ์ิเข6าศึกษาหรือสละสิทธ์ิอีกไม+ได6” โดยทำ

เครื่องหมาย ü ในอันดับที่ต6องการเข6าศึกษา ซึง่ระบบจะมอีันดับทีผ่+านการคัดเลือก

และอันดับที่สงูกว+าให6ผู6สมัครเลือกยืนยันสิทธ์ิได6มากกว+า 1 อันดับ โดยยืนยันตัวตน

ผ+านโทรศัพท|มอืถือหรืออีเมลด6วยรหสั OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มือถือหรืออเีมล 

ทั้งน้ี ถ6าหากระบบไม+สามารถเลื่อนอันดับให6สูงข้ึนได6และผู6สมัครยังต6องการเข6าศึกษา

ในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก ให6ทำเครื่องหมาย ü ในอันดับทีผ่+านการคัดเลือก

ด6วย ซึ่งระบบไม+ให6เลือกยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในอันดับที่ต่ำกว+าอันดับที่ประกาศผล

ครั้งที่ 1 

o ถ6าผู6สมัครไม+ต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก และไม+ประสงค|ขอรับ

การประมวลผลครัง้ที่ 2 ให6กด “ไม+ใช6สทิธ์ิเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลอืก

และไม+ขอรบัการประมวลผลครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออเีมล

ด6วยรหัส OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มือถือหรืออเีมล จะถือว+าผู6ผ+านการคัดเลือกยัง

ไม+ได6ใช6สิทธ์ิในการเข6าศึกษา สามารถสมัครในรอบต+อไปได6 แต+จะขอกลับมาใช6สิทธ์ิ

เข6าศึกษาในภายหลังไม+ได6 

1.2.5 ถ6าผู6สมัครไม+ผ+านการคัดเลือกในการประมวลผลครัง้ที่ 1 ระบบจะมีตัวเลอืกให6ผู6สมัคร

แสดงความประสงค| ดังน้ี 
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o ถ6าผู6สมัครต6องการเข6ารับการประมวลผลครัง้ที่ 2 ให6กด “ขอรับการประมวลผลครัง้ที ่

2 และขอยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในอันดับที่ได6จากการประมวลผลครั้งที่ 2 เมื่อผ+านการ

คัดเลือกในการประมวลผลครัง้ที่ 2 แล6ว ถือว+าได6ยืนยันสิทธ์ิเรียบร6อยโดยอัตโนมัติ จะ

ขอไม+ใช6สิทธ์ิเข6าศึกษาหรอืสละสิทธ์ิอีกไม+ได6” โดยทำเครื่องหมาย ü ในอันดับที่

ต6องการเข6าศึกษา ซึ่งระบบจะมีอันดับทั้งหมดทีเ่ลือกสมัครไว6ให6ผู6สมัครเลอืกยืนยัน

สิทธ์ิได6มากกว+า 1 อันดับ โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออเีมลด6วยรหสั 

OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล 

o ถ6าผู6สมัครไม+ต6องการเข6ารับการประมวลผลครัง้ที่ 2 ให6กด “ไม+ขอรับการประมวลผล

ครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรอือีเมลด6วยรหสั OTP ที่ได6รับทาง

โทรศัพท|มือถือหรืออเีมล ผู6สมัครสามารถสมัครในรอบต+อไปได6 

1.2.6 ระบบอนุญาตให6ผู6สมัครเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได6รวม 3 ครั้ง โดยนับจำนวนครั้งที่

ยืนยันตัวตนด6วยรหัส OTP สำเรจ็ได6สงูสุด 3 ครัง้ โดยนับทัง้การกดยืนยันสิทธ์ิ และการ

กดไม+ใช6สิทธ์ิ ซึ่งระบบจะนับเปaนหน่ึงครั้งของการยืนยันสทิธ์ิ 
 

2. การสละสิทธิ์   

ผู6สมัครที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ต6องการไปแล6ว ต6องการที่จะขอสละสทิธ์ิที่ได6ยืนยันไปแล6ว 

ให6แจ6งขอสละสทิธ์ิในระบบเท+าน้ัน ผู6ยืนยันสทิธ์ิที่ไปแจ6งสละสทิธ์ิกับสาขาวิชา/สถาบัน หรือทำจดหมายเปaน

ลายลักษณ|อกัษรแจ6งมาที่ ทปอ. จะไม+นับว+าเปaนการสละสทิธ์ิ ซึ่งไม+สามารถสมัครในรอบถัดไปได6 

2.1 ระบบเป�ดให6ผู6สมัครสามารถสละสิทธ์ิได6ในช+วงเวลาทีก่ำหนด  

2.2 กด “สละสทิธ์ิ” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรอือีเมลด6วยระบบ OTP 

2.3 หากพ6นกำหนดช+วงเวลาของการสละสทิธ์ิ ผู6สมัครไม+สามารถขอสละสิทธ์ิได6 ต6องรอช+วงเวลาที่

ระบบเป�ดให6ดำเนินการสละสิทธ์ิในช+วงถัดไป 

2.4 ผู6สมัครไม$สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิภ์ายหลังจากที่ได6สละสิทธ์ิเรียบร6อยแล6ว 

2.5 ผู6สมัครที่ได6ยืนยันสิทธ์ิไปแล6ว แต+ไม+ได6ไปรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปaนนิสิต/นักศึกษา จะไม+ถือ

ว+าเปaนการสละสทิธ์ิ ซึ่งไม+สามารถไปสมัครในรอบต+อไปได6 

2.6 การสละสิทธ์ิในระบบกำหนดให6ทำได6เพียง 1 ครั้งภายในช+วงเวลาที่กำหนดของแต+ละรอบ 

เพื่อสมัครในรอบต+อไปได6 หากสละสิทธ์ิครั้งที่ 2 จะไม+สามารถเข6าสู+กระบวนการสมัครและ

คัดเลือกในรอบต+อไปได6 

 

3. การคืนสิทธิ์  

สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให6 ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธ์ิในระบบได6ทันทีทีผู่6สมัครดำเนินการผ+าน

ระบบในช+วงเวลาทีก่ำหนด 

3.1 ระบบออกแบบให6มีการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติภายในช+วงเวลาที่กำหนด 
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3.2 ผู6สมัครที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาแล6ว สามารถขอสละสทิธ์ิไม+เข6าศึกษาผ+านระบบได6ภายในช+วง 

เวลาที่กำหนด 

3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือผู6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาและรายช่ือผู6สละสทิธ์ิ 

หลงัจาก วันสิ้นสุดการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิ ตามลำดับ 

 

4. การตรวจสอบสถานะการใช4สิทธิ์   

สามารถตรวจสอบสถานะของผู6สมัครว+ายืนยันสทิธ์ิ หรือ สละสิทธ์ิ 

4.1 ผู6สมัครเข6าระบบ จะเห็นข6อมลูการยืนยันสทิธ์ิ หรือ การสละสิทธ์ิ ของตนเอง 

4.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช6สิทธ์ิของผู6สมัครได6 โดยส+งรายช่ือและเลข

ประจำตัวประชาชนของผู6สมัครเข6าระบบแบบออนไลน|เปaนรายบุคคล หรือ เปaนไฟล|หลายคน 

หรือแบบอัตโนมัติด6วยระบบ API  

4.3 ระบบตรวจสอบสถานการณ|ใช6สิทธ์ิของผู6สมัครก+อนประกาศรายช่ือผู6มสีิทธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 

1 และ รอบที่ 2 หรอืก+อนดำเนินการคัดเลือกในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4   
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กำหนดการสำหรับ TCAS64 

 
 

 

ข4อกำหนดสำหรับผู4สมัคร 

1. ผู6สมัครแต+ละคนมี 1 สิทธ์ิในการเข6าศึกษา แต+สามารถสละสทิธ์ิที่ยืนยันไปแล6วเพือ่สมัครคัดเลือกและ

ยืนยันสิทธ์ิในรอบต+อไปได6อีก 1 ครัง้ (ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาได6สูงสุด 2 รอบ) โดยต6องสละสทิธ์ิ

สาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาไปแล6วในระบบตามช+วงเวลาที่กำหนด ก$อน ทำการสมัครคัดเลือก

ในรอบต+อไปได6 

2. ผู6สมัครลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS64 ได6ต้ังแต+วันที่ 5 มกราคม 2564 เปaนต6นไป โดยกรอกข6อมูล

ส+วนตัว ได6แก+ 

Ø รหสัประจำตัวผู6สมัคร (username) ได6แก+ 

Ø เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร6อมช่ือและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) และ

ภาษาอังกฤษ (ทางเลือก กรอกหรือไม+กรอกได6) สำหรับผู6สมคัรสัญชาติไทย  

Ø เลข G (เลข 13 หลกั) พร6อมช่ือและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) และภาษาอังกฤษ 

(ทางเลือก กรอกหรือไม+กรอกได6) สำหรบัผู6สมัครชาวต+างชาติที่เรียนช้ันมัธยมศึกษาปuที ่

6 หรอืเทียบเท+าในประเทศไทย และ สป. ศธ. ได6ออกเลข G จากระบบ GCODE ให6ใช6

งานแทนเลขประจำตัวประชาชน 

Ø เลขพาสปอร|ต พร6อมช่ือและนามสกุลภาษาอังกฤษ (บังคับ) และภาษาไทย (ทางเลือก 

กรอกหรอืไม+กรอกได6) สำหรบัผู6สมัครชาวต+างชาติที่ไม+มีเลข G จากระบบ GCODE ของ 

สป. ศธ. 

Ø รหสัผ+านเข6าระบบ (password) จำนวนไม+น6อยกว+า 8 หลัก ประกอบด6วย 

Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ|ใหญ+ A – Z อย+างน6อย 1 ตัว  
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Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ|เล็ก a – z อย+างน6อย 1 ตัว  

Ø ตัวเลข 0 – 9 อย+างน6อย 1 ตัว 

Ø ตัวอักษรอักระพิเศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มหีรือไม+มีก็ได6 

Ø เบอร|โทรศัพท|มอืถือที่ใช6งานเปaนประจำ ทั้งน้ี ระบบจะส+งข6อความไปยังเบอร|โทรศัพท|มือถือ

เพื่อยืนยันตัวตนของผู6สมัคร จงึจะสามารถใช6เบอร|โทรศัพท|มือถือเปaนช+องทางในการรับรหสั

ใช6ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได6 

Ø อีเมลที่ใช6งานเปaนประจำ โดยแต+ละอีเมลสามารถใช6ลงทะเบยีนได6เพียง 1 บญัชีใช6งานเท+าน้ัน 

ซึ่งสามารถใช6เปaน username ได6หลงัจากลงทะเบียนเรียบร6อยแล6ว ทั้งน้ี ระบบจะส+งข6อความ

ไปยังอีเมล เพื่อยืนยันตัวตนของผู6สมัคร จึงจะสามารถใช6อีเมลเปaนช+องทางในการรับรหสัใช6

ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได6 

3. ผู6สมัครทีเ่คยลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS62 หรือ TCAS63 มาแล6ว ให6ใช6บัญชีเดิม (username & 

password) เข6าระบบได6โดยไม+ต6องสมัครลงทะเบียนใหม+ หากจำรหสัผ+านเข6าระบบไม+ได6 ให6กดลืม

รหสัผ+าน (forget password) เพือ่ต้ังรหสัผ+านเข6าระบบใหม+ 

4. เมื่อผู6สมัครลงทะเบียนเข6าใช6งานระบบ TCAS64 เรียบร6อยแล6ว ให6ตรวจสอบข6อมลูการศึกษาของ

ตนเองทีร่ะบบได6รบัมาจากฐานข6อมลูของศูนย|พฒันาระบบข6อมูลทางการศึกษา (iCAS) ภายใต6การ

ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) หากพบข6อผิดพลาด ให6แจ6งแก6ไข

ข6อมูลในระบบ TCAS64 พร6อมแนบหลักฐานประกอบการแก6ไข ได6แก+  

Ø รูปถ+ายบัตรประจำตัวประชาชนด6านหน6าเพียงด6านเดียว เปaนไฟล|นามสกุล jpg สำหรบัการ

แก6ไขช่ือ นามสกุล และ วันเดือนปuเกิด 

Ø รูปถ+ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน6าทีม่ีข6อมูล รวมเปaนไฟล|เดียว เปaนไฟล|

นามสกลุ pdf สำหรบัการแก6ไขช่ือโรงเรียน คะแนนผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนน

เฉลี่ยกลุ+มสาระการเรียนรู6 และจำนวนหน+วยกิตรวมกลุ+มสาระการเรียนรู6 

Ø หากไม+พบข6อมูลทางการศึกษาจากระบบ iCAS ให6ผู6สมัครกรอกข6อมูลทางการศึกษาทั้งหมด

ด6วยตนเอง พร6อมแนบหลักฐานไฟล|ใบ ปพ.1 ทีเ่ปaนไฟล|นามสกลุ pdf เข6าระบบเพื่อให6

เจ6าหน6าที่ระบบตรวจสอบและอนุมัติข6อมลูต+อไป  

5. ผู6สมัครกรอกข6อมูลส+วนตัวเพิ่มเติม ได6แก+  

Ø ส+วนสูง (หน+วยเปaนเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน+วยเปaนกิโลกรัม)   

Ø ช่ือและนามสกุล ของบิดา และ มารดา 

Ø ช่ือและนามสกุล ของผู6ปกครอง พร6อมเบอร|โทรศัพท|มือถือ และอีเมล ถ6ากรอกอีเมลของ

ผู6ปกครอง ระบบจะส+งผลการยืนยันต+าง ๆ ที่ผู6สมัครดำเนินการไปที่อเีมลของผู6ปกครองด6วย 

Ø ช่ือและนามสกุล ของคุณครูหรือผู6อำนวยการโรงเรียน พร6อมเบอร|โทรศัพท|มอืถือ (ถ6าไม+ทราบ 

ให6กรอกเบอร|โทรศัพท|ของโรงเรียนที่สามารถติดต+อได6) 

6. ผู6สมัครต6องเปaนผู6รับผิดชอบต+อความถูกต6องและครบถ6วนของข6อมูลของตนเองในระบบ การใช6ข6อมูล

ที่ไม+เปaนความจรงิอาจส+งผลให6ผลการคัดเลือกเปaนโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครคัดเลือกใน
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รอบต+อไปได6 หากพบข6อมูลที่ผิดพลาดในระบบ ต6องรีบดำเนินการแจ6งแก6ไขข6อมูลในระบบทันท ี

7. ผู6สมัครทีเ่ข6าร+วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต+างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรอื 1 ปuการศึกษา โดย

โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต+างประเทศแล6วให6สำเรจ็การศึกษาได6 สามารถใช6ผลการเรียนเฉลี่ย 

(GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมือ่สำเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปuที่ 6 ในการย่ืนสมัครคัดเลือกได6 ทั้งน้ี 

ผู6สมัครต6องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่ต+างประเทศ (Transcript) พร6อมระเบียนแสดงผลการ

เรียน (ปพ. 1) ให6กับสถาบันที่รบัเข6าศึกษาด6วย 

8. ผู6สมัครทีส่ำเร็จการศึกษาจากสถาบันต+างประเทศในระดับเทียบเท+าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ6า

ต6องการสมัครคัดเลอืกในรปูแบบที่ 4 Admission 2 ให6ดำเนินการ upload เอกสารต+าง ๆ  เพื่อเทียบ

วุฒิตามประกาศของทีป่ระชุมอธิการบดีแห+งประเทศ เรื่อง เกณฑ|การเทียบวุฒิการศึกษาเท+ากบัช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปu

การศึกษา 2564  

9. วิธีการยืนยันตัวตนของผู6สมัคร มีให6เลือก 2 วิธี ได6แก+ อีเมล และ เบอร|โทรศัพท|มอืถือ ด6วยผ+านระบบ 

One Time Password (OTP) สำหรับ 

Ø การแก6ไขข6อมูลส+วนตัว (อีเมล และ เบอร|โทรศัพท|มือถือ)  

Ø การยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาที่ได6รับการประกาศรายช่ือว+าผ+านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2 

และรอบที่ 3  

Ø การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3  

Ø การสละสิทธ์ิในสาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาแล6ว 

10. ผู6สมัครต6องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได6ดำเนินการในข้ันตอนต+าง ๆ จนมั่นใจว+าระบบได6ดำเนิน 

การเรียบร6อยตามที่ต6องการแล6ว ทั้งน้ี ระบบจะอเีมลแจ6งผลการดำเนินการถึงผู6สมัครทุกครัง้ทีม่ีการ

ดำเนินการจนเสรจ็สิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน 

11. ก+อนการสมัครในแต+ละรอบ ผู6สมัครต6องศึกษาคุณสมบัติของผู6สมคัรแต+ละสาขาวิชาที่ต6องการสมัครที่

ระบุในประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาอย+างละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด

ด6วยความระมัดระวัง 

12. การสมัครในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota และ รอบที่ 4 Direct Admission ให6สมัครที่

โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เป�ดรบัของสาขาวิชาน้ัน (ดูตามประกาศการรับสมัครของสถาบัน 

อุดมศึกษา) 

13. การสมัครในรอบที่ 3 Admission ให6สมัครผ+านระบบ TCAS64 โดยมีข้ันตอนการสมัคร ดังน้ี 

Ø เลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัคร ไม+เกิน 20 อันดับ 

Ø จัดเรียงลำดับสาขาวิชาที่ต6องการสมัคร สูงสุดไม+เกิน 10 อันดับ 

Ø ยืนยันการเลือกสาขาวิชา 

Ø ชำระเงินค+าสมัคร 

Ø พิมพ|ใบสมัครหรอืบันทกึไฟล|ใบสมัครเก็บเปaนหลักฐาน ส+วนมากต6องใช6เปaนหลักฐานประกอบ 

การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปaนนิสิต/นักศึกษาใหม+ 
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14. การสมัครในรอบที่ 3 Admission มีเกณฑ|รปูแบบที่ 3 Admission 1 และเกณฑ|รปูแบบที่ 4 

Admission 2 ให6เลือกสมัครได6  

Ø สามารถเลือกสมคัรได6ต้ังแต+ 1 อันดับ จนถึง 10 อันดับ ข้ึนกบัความประสงค|ของผู6สมัคร  

Ø สามารถเลือกสมัครสาขาวิชาที่ใช6เกณฑ|รูปแบบที่ 3 หรอื รปูแบบที่ 4 เพียงรูปแบบใดรปูแบบ

หน่ึง หรือ เลือกสมัครสาขาวิชาที่มเีกณฑ|ทัง้สองรปูแบบน้ีได6 โดยสมัครแต+ละรปูแบบถือเปaน

คนละอันดับ ทัง้น้ี สามารถสมัครได6สูงสุด 10 อันดับ 

Ø ให6เรียงลำดับสาขาวิชาตามความสนใจเข6าศึกษาจากสนใจเข6าศึกษามากที่สุด คือ ลำดับที่ 1 

ไล+ระดับความสนใจลงไปเรือ่ย ๆ  

Ø เมื่อเลือกและจัดลำดับสาขาวิชาที่ต6องการสมัครเรียบร6อยแล6ว ผู6สมัครต6องยืนยันการเลือก

สาขา โดยการยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP ก+อนจึงจะชำระเงินค+าสมัครได6 

Ø ผู6สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได6จนถึงเวลา 23.59 น. ของวัน

ปtดรับสมัคร รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่เลือกสมัครด6วย จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 

(นับจำนวนครัง้ในการยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP) ต+อการชำระเงินค+าสมัครหน่ึงครั้ง 

Ø หากผู6สมัครยืนยันการเลอืกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครครบแล6ว 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการ

ยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP) และต6องการเปลี่ยนแปลงอกี ผู6สมัครต6องยกเลกิการสมัครเดิม

ก+อน แล6วดำเนินการสมัครใหม+ พร6อมชำระเงินค+าสมัครใหม+ ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน

ค$าสมัครในทุกกรณ ี

15. ในการเลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครของรปูแบบที่ 4 Admission 2 ระบบ TCAS64 จะแสดงผล

คะแนนของผู6สมัครตามเกณฑ|การคัดเลือกของสาขาวิชาน้ัน ๆ หากพบว+า ระบบแสดงผลคะแนนที่ไม+

ถูกต6อง ให6ผู6สมัครตรวจสอบคะแนนสอบต+าง ๆ ที่อยู+ในระบบ (GPAX, O-NET, GAT/PAT) หากพบ

ข6อผิดพลาด ให6รีบดำเนินการแก6ไขข6อมลูคะแนนสอบให6เรียบร6อยภายในช+วงเวลาของการเป�ดระบบ

รับสมัคร 

16. ค+าใช6จ+ายสำหรบัการสมัครรอบที่ 3 Admission ข้ึนอยู+กับจำนวนอันดับที่แจ6งความจำนงในการ

สมัครคัดเลือก  

Ø สมัคร 1 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 150 บาท  

Ø สมัคร 2 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 200 บาท 

Ø สมัคร 3 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 250 บาท 

Ø สมัคร 4 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 300 บาท 

Ø สมัคร 5 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 400 บาท 

Ø สมัคร 6 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 500 บาท 

Ø สมัคร 7 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 600 บาท 

Ø สมัคร 8 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 700 บาท 

Ø สมัคร 9 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 800 บาท 

Ø สมัคร 10 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 900 บาท 
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17. การชำระเงินค+าสมัครในรอบที ่ 3 Admission สามารถชำระผ+าน Mobile Banking ได6ทุกธนาคาร 

(ไม+มีค+าบรกิาร) ให6เรียบร6อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันปtดรับสมคัร หรือ บันทึกภาพหรือพิมพ|

ใบแจ6งชำระเงินค+าสมัคร (มี QR Code) เพื่อนำไปชำระเงนิได6ที ่ Counter Service ร6าน 7-11 (มี

ค+าบริการ) ให6เรียบร6อยภายในเวลา 23.59 น. ของวันปtดรับสมัคร หากพ6นเวลาทีก่ำหนด จะถือว+า

ยกเลกิการสมัครเข6าคัดเลือก ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค$าสมัครในทุกกรณ ี

18. ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม+ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได6ชำระเงินค+าสมัครเรียบร6อยแล6ว 

แต+ประสงค|จะเพิม่จำนวนอนัดับในการสมัครคัดเลือกของรอบที่ 3 Admission ให6ผู6สมัครชำระเงิน

ค+าสมัครเพิ่มให6เรียบร6อยภายในเวลาที่กำหนดของวันป�ดรับสมัคร ระบบ TCAS64 จะพจิารณา

จำนวนอันดับทีส่มัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท+าน้ัน โดยเรียงจากอันดับจากลำดับ

ที่ 1 ไปตามจำนวนอันดับที่ได6ชำระเงินเรียบร6อยแล6ว ส+วนอันดับที่ไม+ได6ชำระเงินหรือชำระเกินเวลาที่

กำหนด จะถือว+าเปaนโมฆะ ทั้งน้ี ให6ยึดข6อมูลที่ปรากฏบนใบสมัครล+าสุดเปaนสำคัญ 

19. การยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota ให6ยืนยันสิทธ์ิเข6า

ศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS64 พร6อมยืนยัน

ตัวตนผ+านระบบ OTP ทางโทรศัพท|มือถือหรอือีเมลที่ได6ลงทะเบียนไว6แล6ว หากไม+เลือกสาขาวิชาที่

ต6องการเข6าศึกษาภายในช+วงเวลาที่กำหนด (23.59 น. ของวันสุดท6ายที่เป�ดระบบให6ยืนยันสทิธ์ิ) จะ

ถือว+าผู6สมัครไม+ต6องการใช6สิทธ์ิในการเข6าศึกษาและการคัดเลือกในรอบน้ันถือเปaนโมฆะ โดยผู6สมัคร

สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาใหม+หรือสาขาเดิมในรอบต+อไปได6 ทั้งน้ี ผู6สมัครสามารถเปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธ์ิในสาขาวิชาต+าง ๆ หรือไม+ใช6สิทธ์ิเข6าศึกษาได6อกีเพียง 2 ครัง้ (นับ

จำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP สูงสุด 3 ครั้ง) จนถึงเวลาป�ดระบบของรอบน้ัน ๆ  หาก

พ6นกำหนดเวลาของการยืนยันสทิธ์ิแล6ว ไม+อนุญาตให6เปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธ์ิ

เข6าศึกษาได6อีก และหากไม+ประสงค|เข6าศึกษาในสาขาวิชาทีไ่ด6ยืนยันสิทธ์ิไปแล6ว ให6ดำเนินการสละ

สิทธ์ิในระบบตามช+วงเวลาที่กำหนด 

20. การยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 3 Admission ให6ผู6สมัครทุกคนเข6าระบบในช+วงการ

ประกาศผลครั้งที่ 1 เพื่อเลือกยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก หรอืแจ6งความ

ประสงค|ขอประมวลผลครัง้ที่ 2 เพื่อเลื่อนอันดับข้ึนหากที่มีว+างและคะแนนถึงเกณฑ|เปaนตัวจริงใน

อันดับทีส่งูข้ึน พร6อมเลือกยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในอันดับที่ต6องการหากได6รบัการคัดเลอืกให6เข6าศึกษา

ในการประมวลผลครั้งที ่ 2 ถ6าหากเลือ่นอันดับข้ึนไม+ได6และยังต6องการเข6าศึกษาในอันดับที่ผ+านการ

คัดเลือกแล6ว ต6องเลือกยืนยันสิทธ์ิในอันดับที่ผ+านการคัดเลือกน้ันแล6วด6วย  

21. เมื่อประกาศผลครั้งที่ 2 ผู6สมัครไม+ต6องยืนยันสิทธ์ิในระบบแล6ว ระบบจะถือว+าได6ยืนยันสิทธ์ิเรียบร6อย

โดยอัตโนมัติ เน่ืองจากได6เลือกยืนยันสิทธ์ิในการประกาศผลครั้งที่ 1 ไว6แล6ว และไม+สามารถขอไม+ใช6

สิทธ์ิเข6าศึกษาหรือสละสิทธ์ิอีกไม+ได6 

22. หากดำเนินการสละสิทธ์ิที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาแล6ว จะไม+สามารถขอคืนสทิธ์ิกลบัเข6าศึกษาใน

สาขาวิชาที่ได6สละสิทธ์ิไปแล6วไม+ว+ากรณีใด ๆ แต+สามารถเลอืกสมัครสาขาวิชาน้ันในรอบต+อไปได6 

 



  TCAS64 - คู+มือ สำหรับผู6สมัคร V1 - 30 ธค 63.docx   42 

ปฏิทินกิจกรรม 
 

รอบที่ 1  Portfolio ไม+ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือข6อปฏิบัติ  

ระยะเวลา  สถาบันเริ่มได6อสิระ ถึง 27 กมุภาพันธ| 2564 

กิจกรรม ผู4รับผิดชอบ วันท่ี 

1.1 เป�ดระบบการรบัสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด

ช+วงการรบัสมัครได6ตามความเหมาะสม 

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันฯ กำหนด 

1.2 สมัครทีส่ถาบันอุดมศึกษา ผู6สมัคร สถาบันฯ กำหนด 

1.3 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS พร6อมตรวจสอบข6อมลู

พืน้ฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ 

TCAS 

ผู6สมัคร ต้ังแต+วันที่ 5 ม.ค. 64 

1.4 ส+งรายช่ือผู6สมัครเข6าระบบ TCAS เพื่อดึงข6อมลูคะแนน 

GPAX 5 ภาคและคะแนนกลุ+มสาระฯ ของผู6สมัคร 

สถาบันอุดมศึกษา 21 – 29 ม.ค. 64 

1.5 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ| (ควรจัดสอบ

สัมภาษณ|ในช+วงวันหยุดเสาร|-อาทิตย| เพื่อไม+ให6กระทบการ

เรียนตามปกติของผู6สมัคร) และ สรุปผล 

สถาบันอุดมศึกษา 21 ม.ค. – 18 ก.พ. 64 

1.6 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกรปูแบบที่ 1 เข6า

ระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 19 – 20 ก.พ. 64 

1.7 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกที่เปaนคนไทยใน

หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 เข6าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 19 – 20 ก.พ. 64 

1.8 ประกาศรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือก รอบที่ 1 ทปอ. 22 ก.พ. 64 

1.9 ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษารอบ 1 ในระบบ TCAS โดยเลือกสาขา

ที่ผ+านการคัดเลอืกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก6ไขได6ทั้งหมด 

3 ครั้ง) ถ6าไม+ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว+าไม+ต6องการใช6สิทธ์ิเข6าศึกษา 

จะขอใช6สิทธ์ิเข6าศึกษาในภายหลังไม+ได6 

ผู6สมัคร 22 – 23 ก.พ. 64 

1.10 สละสทิธ์ิเข6าศึกษาในระบบ TCAS ช+วงที่ 1 สำหรับผู6ทีไ่ด6

ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 

ผู6สมคัร 24 – 25 ก.พ. 64 

1.11 ดึงรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 เพื่อปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 

สถาบันอุดมศึกษา 26 ก.พ. 64 

1.12 ประกาศรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา 27 ก.พ. 64 
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รอบที่ 2  Quota ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 

ระยะเวลา  สถาบันเริ่มได6อย+างอิสระ ถึง 15 พฤษภาคม 2564 

กิจกรรม ผู4รับผิดชอบ วันท่ี 

2.1 เป�ดระบบการรบัสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด

ช+วงการรบัสมัครได6ตามความเหมาะสม 

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันฯ กำหนด 

2.2 สมัครทีส่ถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ+านโรงเรียน (ตาม

เงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษา) 

ผู6สมัคร สถาบันฯ กำหนด 

2.3 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรปูแบบที่ 2 – 4 สถาบันอุดมศึกษา 1 – 2 มี.ค. 64 

2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู6สมัคร และ ตรวจสอบ

สถานะการยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาในระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 1 – 31 มี.ค. 64 

2.5 จัดสอบวิชา GAT/PAT สทศ. 20 – 23 มี.ค. 64 

2.6 จัดสอบวิชา O-NET สทศ. 27 – 28 มี.ค. 64 

2.7 จัดสอบ 9 วิชาสามัญ สทศ. 3 – 4 เม.ย. 64 

2.8 จัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติมที่ไม+มีหน+วยงานใดจัดสอบให6 สถาบันอุดมศึกษา 6 – 10 เม.ย. 64 

2.9 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT สทศ. 23 เม.ย. 64 

2.10 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา O-NET สทศ. 27 เม.ย. 64 

2.11 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามญั 9 วิชา สทศ. 29 เม.ย. 64 

2.12 สพฐ. รวบรวมข6อมูลคะแนน GPAX 6 ภาคของนักเรียน

ทั้งหมดและส+งเข6าระบบ TCAS 

สพฐ. 30 เม.ย. 64 

2.13 ดึงข6อมลูคะแนน GPAX 5 ภาค คะแนนกลุ+มสาระฯ ของ

ผู6สมัคร และ คะแนนสอบ O-NET, V-NET, I-NET, B-NET, 

GAT/PAT, สามญั 9 วิชาของผู6สมัคร 

สถาบันอุดมศึกษา 1 พ.ค. 64 

2.14 ผู6สมัครตรวจสอบข6อมูลคะแนนสอบ สทศ. ในระบบ 

TCAS 

ผู6สมัคร 2 – 6 พ.ค. 64 

2.15 ผู6สมัครตรวจสอบข6อมูลคะแนน GPAX 6 ภาคของตนเอง

ในระบบ TCAS 

ผู6สมัคร 2 – 6 พ.ค. 64 

2.16 ดึงข6อมลูคะแนน GPAX 6 ภาคของผู6สมัคร (ถ6าใช6) สถาบันอุดมศึกษา 2 พ.ค. 64 

2.17 จัดสอบสัมภาษณ|และสรปุผล สถาบันอุดมศึกษา 3 – 7 พ.ค. 64 

2.18 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกรปูแบบที่ 2 เข6า

ระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 8 พ.ค. 64 

2.19 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกที่เปaนคนไทยใน

หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 2 เข6าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 8 พ.ค. 64 
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กิจกรรม ผู4รับผิดชอบ วันท่ี 

2.20 ตรวจสอบรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกใน

รูปแบบที่ 2 กับรายช่ือผู6ทีม่ีสถานะยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาใน

ระบบ TCAS 

ทปอ. 8 พ.ค. 64 

2.21 ประกาศรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือก รอบที่ 2 ทปอ. 10 พ.ค. 64 

2.22 ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษารอบที่ 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาที่

ผ+านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก6ไขได6ทั้งหมด 3 

ครั้ง) ถ6าไม+ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว+าไม+ต6องการใช6สิทธ์ิเข6าศึกษา จะ

ขอใช6สิทธ์ิเข6าศึกษาในภายหลังไม+ได6 

ผู6สมัคร 10 – 11 พ.ค. 64 

2.23 สละสทิธ์ิเข6าศึกษาในระบบ TCAS ช+วงที่ 2 สำหรับผู6

ยืนยันสิทธ์ิในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2 

ผู6สมัคร 12 – 13 พ.ค. 64 

2.24 ดึงรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 

สถาบันอุดมศึกษา 14 พ.ค. 64 

2.25 ประกาศรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 2 สถาบันอุดมศึกษา 15 พ.ค. 64 
 

หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองผู6ผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในการบริหารจัดการภายในได6 จะต6องเปaนโครงการนโยบายของ

รัฐบาล หรือโครงการที่ได6รับการสนับสนุนให6หน+วยงานหรือให6บุคคล หรือโครงการที่มีเง่ือนไขเฉพาะพิเศษ เช+น แพทย|ชนบท 

จุฬาชนบท เปaนต6น โดยโครงการต6องส+งรายช่ือตัดสิทธ์ิสมัครรอบที่ 3 มายัง ทปอ. และเก็บเอกสารยินยอมให6ส+งช่ือมาตัดสิทธ์ิใน

ระบบลงนามโดยผู6สมัครไว6ที่โครงการเปaนหลักฐาน  

 

รอบที่ 3  Admission ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือสอบปฏิบัติ  

ระยะเวลา  6 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2564 

กิจกรรม ผู4รับผิดชอบ วันท่ี 

3.1 ส+งช่ือนิสิต/นักศึกษาป¾จจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เข6าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 6 พ.ค. 64 

3.2 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS (สำหรบัผู6ที่ยังไม+เคย

ลงทะเบียนมาก+อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครแบบ

เรียงลำดับไม+เกิน 10 อันดับ พร6อมชำระเงินค+าสมัคร 

ผู6สมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 

3.3 ตรวจสอบรายช่ือผู6สมัครรปูแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4 กับ 

รายช่ือผู6ยังคงยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 

หรอื ผู6ที่ได6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง และ รายช่ือ

นิสิต/นักศึกษาป¾จจบุันทีส่าขาไม+อนุญาตให6สมัครเข6าศึกษาได6 

ทปอ. 16 พ.ค. 64 
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3.4 ดึงข6อมลูผู6สมัครรปูแบบที่ 3 ไปดำเนินการคัดเลือก โดย

เรียงลำดับผู6ผ+านการคัดเลือก (Ranking) 

สถาบันอุดมศึกษา 17 พ.ค. 64 

3.5 สถาบันอุดมศึกษาประมวลผลผู6สมัครรปูแบบที่ 3 และ 

ทปอ. ประมวลผลผู6สมัครรปูแบบที่ 4 โดยเรียงลำดับผู6ผ+านการ

คัดเลือก (Ranking) ตามเกณฑ|ที่แต+ละสาขาวิชากำหนด 

สถาบันอุดมศึกษา 17 – 20 พ.ค. 64 

3.6 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรปูแบบที่ 3 และรปูแบบที่ 4 

(Admission 1 & Admission 2) 

สถาบันอุดมศึกษา 18 – 19 พ.ค. 64 

3.7 ส+งช่ือผู6สมัครรูปแบบที่ 3 ทุกคน พร6อมลำดับการคัดเลอืก 

เข6าระบบ TCAS (ถ6าไม+ผ+านการคัดเลือก คุณสมบัติไม+เปaนไป

ตามเกณฑ|ทีก่ำหนด ให6ระบลุำดับเปaน 0) 

สถาบันอุดมศึกษา 21 พ.ค. 64 

3.8 ส+งรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือกเข6าเรียนในโครงการทีผู่6เรียน

ได6รับทุนการศึกษา 100% (ไม+ได6เข6าร+วมการคัดเลือกในระบบ 

TCAS)  

สถาบันอุดมศึกษา 21 พ.ค. 64 

3.9 ส+งรายช่ือผู6ผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา 

(คัดเลือกตัวสำรอง) เช+น แพทย|ชนบท เปaนต6น 

สถาบันอุดมศึกษา 21 พ.ค. 64 

3.10 ส+งรายช่ือผู6ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาที่ไม+ได6เป�ดรับในระบบ

ของรอบ 3 

สถาบันอุดมศึกษา

นอกเครือข+าย 

ทปอ. 

21 พ.ค. 64 

3.11 ประมวลผลการจัดลำดับผู6ผ++านการคัดเลอืกของแต+ละ

สาขาวิชา (Sorting) ครัง้ที่ 1 

ทปอ. 22 – 25 พ.ค. 64 

3.12 ประกาศผลการคัดเลอืกรอบที่ 3 ครั้งที ่1 ทปอ. 26 พ.ค. 64 

3.13 ผู6สมัครทุกคนเข6าระบบเพื่อยืนยันสิทธ์ิ หรือ แสดงความ

จำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 (ผู6สมัครที่ไม+แสดงความจำนง 

ถือว+าเปaนผู6ไม+ใช6สทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 3) 

ผู6สมัคร 26 – 27 พ.ค. 64 

3.14 ประมวลผลการจัดลำดับ ครั้งที่ 2 ทปอ. 28 – 31 พ.ค. 64 

3.15 ประกาศผลการคัดเลอืกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยระบบจะ

ยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาให6อัตโนมัติตามทีผู่6สมัครได6แสดงความ

จำนงไว6แล6ว 

ทปอ. 1 มิ.ย. 64 

3.16 ดึงข6อมลูรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิรอบที่ 3 เพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติม และ/หรือ ตรวจสุขภาพ 

สถาบันอุดมศึกษา 1 มิ.ย. 64 

3.17 เข6ารบัการตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม และ/หรือ ตรวจ

สุขภาพตามช+วงเวลาทีส่าขาวิชากำหนด  

ผู6สมัคร 2 – 8 มิ.ย. 64 
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3.18 ส+งผลการตรวจคุณสมบัติและ/หรือผลการตรวจสุขภาพ

เข6าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 9 มิ.ย. 64 

3.19 ประกาศรายช่ือผู6มสีิทธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 3 สถาบันอุดมศึกษา 10 มิ.ย. 64 
 

 

รอบที่ 4  Direct Admission 

ระยะเวลา  2 มิถุนายน ถึง 15 มิถุนายน 2564 

กิจกรรม ผู4รับผิดชอบ วันท่ี 

4.1 เป�ดระบบการรบัสมัคร และดำเนินการคัดเลอืกภายใน

ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผู6สมัคร 

ซึ่งต6องไม+มีสถานะเปaนผู6ทีม่ีช่ือยืนยันสิทธ์ิเข6าศึกษาอยู+ในระบบ 

หรือ ไม+เปaนผู6ที่ได6สละสิทธ์ิเข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง 

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันฯ กำหนด 

4.2 สมัครทีส่ถาบันอุดมศึกษา ตามช+วงเวลาที่สถาบันฯ 

กำหนด 

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันฯ กำหนด 

4.3 ดึงข6อมลูคะแนน GPAX 6 ภาค และคะแนนสอบ สทศ. 

ของผู6สมัคร 

สถาบันอุดมศึกษา 2 – 15 มิ.ย. 64 

4.4 ส+งข6อมลูรายช่ือสาขาวิชาที่เป�ดรบัในรปูแบบที่ 5 พร6อม

จำนวนเรียกรับของแต+ละสาขาวิชา 

สถาบันอุดมศึกษา 2 – 7 มิ.ย. 64 

4.5 ส+งรายช่ือผู6สมัครและผู6ผ+านการคัดเลือกรปูแบบที่ 5 เข6า

ระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 15 มิ.ย. 64 

4.6 ประกาศรายช่ือผู6ยืนยันสทิธ์ิเข6าศึกษาในรอบที่ 4 สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 15 มิ.ย. 64 
 

 

 

 
 















ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการเทียบวุฒกิารศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

พ.ศ.  2563 
 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเทียบ
วุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2560  ที่มีอยู่เดิม  เพ่ือให้
การด าเนินการเทียบวุฒิการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทภาระหน้าที่ของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง   

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  8  และมาตรา  12  แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษา 
ในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2560   
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“การเทียบวุฒิการศึกษา”  หมายความว่า  การน าผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในระบบและ

การศึกษานอกระบบที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัด
และการประเมินผลจากสถานศึกษาหรือศูนย์สอบ  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
มาเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“วุฒิการศึกษาในประเทศ”  หมายความว่า  วุฒิการศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของประเทศไทย  หรือตามระบบการศึกษาของประเทศไทย 

“วุฒิการศึกษาต่างประเทศ”  หมายความว่า  วุฒิการศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของต่างประเทศ  หรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ  ซึ่งสถานศึกษาอาจตั้งอยู่
ภายในประเทศหรืออยู่ในต่างประเทศ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การพิจารณาเทียบวุฒกิารศกึษา 

 
 

ข้อ 6 กระทรวงศึกษาธิการจะเทียบวุฒิการศึกษาให้เฉพาะวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  ตามระเบียบการวัดผลและเงื่อนไขต่าง ๆ  ของหลักสูตรนั้น  ซึ่งผู้ขอเทียบ
วุฒิการศึกษาได้รับจากสถานศึกษาในประเทศหรือสถานศึกษาต่างประเทศ  โดยจะต้องเป็นวุฒิการศึกษา
ที่ผ่านการเรียนหรือการสอบเต็มหลักสูตรและต้องไม่ใช่วุฒิการศึกษาที่ศึกษาทางไกล  การฝึกอบรม   
การดูงาน  การเรียนภาคฤดูร้อน  การเรียนตามหลักสูตรระยะสั้น  วุฒิการศึกษาที่จะเทียบให้  ได้แก่ 

(1) วุฒิการศึกษาภาคบังคับ  (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
(2) วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
ข้อ ๗ การพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา  จะพิจารณาวุฒิการศึกษาในประเทศและ 

วุฒิการศึกษาต่างประเทศ  ดังนี้ 
(1) วุฒิการศึกษาในประเทศ 
 ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหลักสูตรของเอกชนที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดยถูกต้อง
ตามกฎและระเบียบที่ก าหนดและได้รับการรับรองวิทยฐานะหรือรับรองมาตรฐาน 

(2) วุฒิการศึกษาต่างประเทศ  ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐ
หรือเอกชน  ในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (2.1) หลักสูตรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ เปิดสอนในสถานศึกษาของรัฐ 
หรือสถานศึกษาของเอกชน  หรือรัฐเป็นผู้ด าเนินการสอบ/วัดและประเมินผลหรือให้การรับรอง   
หรือออกประกาศนียบัตร 

 (2.2) หลักสูตรของเอกชน  ที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองวทิยฐานะ
หรือรับรองมาตรฐาน  (Accredited)  จากรัฐบาลของประเทศนั้น  หรือจากองค์กรซึ่ง เป็นที่ยอมรับ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับโดยสากล 

 การรับรองวิทยฐานะหรือรับรองมาตรฐาน  (Accredited)  ในส่วนนี้  ครอบคลุมถึง
โรงเรียนของสถานทูต  หรือโรงเรียนตามหลักสูตรของรัฐบาลประเทศหนึ่งแต่ไปเปิดสอนในอีกประเทศหนึ่ง  
หรือเป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 

ข้อ ๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง   
เพื่อพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  ประกอบด้วย  ดังนี้ 

(1)  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นที่ปรึกษา   
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(2)  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน 

(3)  ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป็นรองประธาน   

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งจากบุคคล
ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านงานเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

(5)  กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนแปดคน  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา  ส านักทดสอบทางการศึกษา  
และผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา  ส านักทดสอบทางการศึกษา  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเทียบวุฒิตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออนุมัติการเทียบวุฒิการศึกษา 

ข้อ  ๙  การพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา  ให้ยึดองค์ประกอบที่ส าคัญ  ดังนี้ 
(1)  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
(2)  โครงสร้างของหลักสูตร 
ทั้งนี้  ให้พิจารณาความสอดคล้องกันกับเนื้อหา  สาระ  และมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
(3)  พื้นความรู้เดิมก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่มาขอเทียบวุฒิการศึกษา 
(4)  ผลการเรียนที่ได้  หรือที่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ข้อ  1๐ การยื่นค าร้องขอใบเทียบวุฒิการศึกษาให้ใช้แบบค าร้องที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  และอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบเทียบวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ข้อ  1๑ ให้จัดท าทะเบียนใบเทียบวุฒกิารศึกษาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ  และในกรณทีี่
ใบเทียบวุฒิการศึกษาช ารุดหรือสูญหาย  ให้ผู้ได้รับใบเทียบวุฒิการศึกษายื่นค าร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิ
การศึกษาตามแบบค าร้องที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
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ข้อ  1๒ ค าร้องขอที่ได้ยื่นหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาด าเนินการก่อนการใช้ระเบียบนี้และ
ยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่า  
จะแล้วเสร็จ 

ข้อ  1๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเทียบวุฒิ
การศึกษาและลงนามในใบเทียบวุฒิการศึกษา 

หมวด  2 
หน้าทีข่องหนว่ยงานในการเทียบวุฒกิารศึกษา 

 
 

ข้อ  1๔ การเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา 
ตอนปลายเป็นอ านาจการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ข้อ  1๕ การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอ านาจการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อ  1๖ การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษาเป็นอ านาจการพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการก าหนดเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม   

ข้อ  1๗ การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือสิทธิประโยชน์  
ในการอื่นนอกเหนือจากการศึกษาต่อ  ข้อ  1๖  เป็นอ านาจการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อ  1๘ การเทียบวุฒิการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนโดยโรงเรียนในระบบ  ประเภทนานาชาติ
ในประเทศไทย  ที่อยู่ในก ากับของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นอ านาจ  
การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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