เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562
1.ระบบอังกฤษ
ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จานวน 5 วิชา ได้คะแนนแต่ละรายวิชา
A*-C และต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้
1) AS จานวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ
2) GCE ‘A’ Level จานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E
หมายเหตุ
ก. สาหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี พ.ศ. 2559 และสอบได้ผลการสอบ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาจากหลั กสู ตรประเทศอัง กฤษ
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (เอกสารแนบ 2) ให้ผู้สมัครเหล่านี้ได้รับการเทียบ
วุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข. สาหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี พ.ศ. 2560 และสอบได้ผลการสอบ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาจากหลั กสู ตรประเทศอัง กฤษ
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ 3) ให้ผู้สมัครเหล่านี้ มีสิทธิ์
ในการสมัครสอบ TCAS 2562 และสถาบันอุดมศึกษาที่รับผู้สมัครเหล่านี้จะเป็นผู้พิจารณาเสริมองค์ความรู้
ให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ระบบอเมริกา/แคนาดา
ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อย
กว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน
ผู้ ส มัครที่ส อบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผ ลการสอบ GED 4 รายวิช า โดยมีคะแนน
แต่ละวิชาอย่างน้อย 145 คะแนน
3. ระบบนิวซีแลนด์
1. ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า นวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
ซึ่ ง อยู่ ใ นความดู แ ลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ านวนไม่ น้ อ ยว่ า 80 หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วย
- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย
ผู้ จบการศึกษาจะต้องได้รั บประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement)
หนั งสื อรั บรองระดั บ จ านวนวิ ชา และจ านวนหน่ วยกิ ตของแต่ ละวิ ชา จาก New Zealand Qualifications Authority
(NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 1 ให้มีผลสาหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ
1

2. ผู้ ส มั ค รที่ ส อบผ่ า นวิ ช า New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่ ง อยู่
ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสู งกว่า อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ากัน
นับจานวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages (ESOL)
ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ
จานวนวิชา และจานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2 ให้มีผลสาหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
4. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) และ/หรือ
ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้
1) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5
หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of
Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ ของ International Baccalaureate
Organisation (IBO) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้ยกเว้นการเรียนบางวิชาในปี 1 ที่ผู้สมัครเรียนผ่านมาแล้ว
ตามหลั ก สู ต ร IB Diploma ในระดั บ Higher level ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง กว่ า 4-5 ขึ้ น ไป เช่ น เดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ยใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ
2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ากัน และได้ผลการ
เรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 2 (เทียบเท่ากับ 60 เปอร์เซนต์ หรือ GPA รายวิชา 2 ขึ้นไป) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณาลดจานวนวิชาเพื่อรับผู้สาเร็จการศึกษาให้เหลืออย่างน้อย 3-4 วิชา ที่ตรงกับสายวิชาที่ผู้สมัครจะสมัครเข้า
รับการศึกษา เช่นเดียวกับในต่างประเทศ
5. หลักสูตรนานาชาติ จากประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1- 4
ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545 (เอกสารแนบ 1)
หมายเหตุ
เกณฑ์การเทีย บวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 นี้ใช้เป็นแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาสาหรับผู้สมัครที่สมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสิทธิ์ในการพิจารณา
สุดท้ายเป็นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 4)
ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2

เอกสารแนบ
1.
2.
3.
4.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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