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คู$มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข4าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)
ปSการศึกษา 2564
สำหรับผู4สมัคร
ที่มาและนโยบาย

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System: TCAS) เป`นระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว+าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให6 ที่
ประชุมอธิการบดีแห+งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข6าศึกษา ไม+ให6มีการวิ่งรอกสอบ ลด
ค+าใช6จ+ายในการสมัคร และปrองกันการใช6สิทธิ์ซ้ำซ6อน ทปอ. ได6รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียน
เข6าศึกษาต+อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม+ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข+าย ทปอ. จำนวน 30 แห+ง (ปv
การศึกษา 2563 สมาชิกเครือข+าย ทปอ. มีจำนวน 35 แห+ง) ยกเว6น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร| ร+วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข6าศึกษาต+อในสถาบันอุดม
ศึกษา เพื่อต6องการให6เกิดความเท+าเทียมกัน โดยเริ่มใช6ตั้งแต+ปvการศึกษา 2561 เป`นต6นมา ทั้งนี้ ทปอ. มรภ.
ทปอ. มทร. และ สออท. ได6รับหลักการในการเข6าร+วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด6วย โดยยึดหลักการสำคัญของ
TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
1. นักเรียนควรอยู+ในห6องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปvที่ 6
2. นักเรียนแต+ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. นักเรียนไม+วิ่งรอกสอบ

นิยามศัพทc

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข4าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System : TCAS)
ทปอ.
ที่ประชุมอธิการบดีแห+งประเทศไทย
สมาคม ทปอ.
สมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห+งประเทศไทย
ทปอ. มทร.
ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทปอ. มรภ.
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สสอท.
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห+งประเทศไทย
สทศ.
สำนักทดสอบทางการศึกษาแห+งชาติ
กสพท
กลุ+มสถาบันแพทยศาสตร|แห+งประเทศไทย
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TCAS64
ระบบ TCAS64
สถาบัน
สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ

ผู4สมัคร
ผู4ผ$านการคัดเลือก
ผู4มีสิทธิ์เข4าศึกษา

การบริหารจัดการสิทธิ์

1. การยืนยันสิทธิ์

2. การไม$ใช4สิทธิ์

3. การสละสิทธิ์

4. การคืนสิทธิ์
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ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปvการศึกษา 2564
ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปv
การศึกษา 2564
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข6าร+วมการคัดเลือกใน TCAS64
สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข6าร+วม TCAS64 ที่เป•ดรับผูส6 มัครเข6า
ศึกษาประจำปvการศึกษา 2564
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มกี ารจัดการศึกษาเป`นภาษาต+างประเทศ มี
กลุ+มเปrาหมายทัง้ ที่เป`นนักเรียนไทยและต+างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่มีความ
ร+วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต+างประเทศ ที่รบั การรับรองตามเกณฑ|
มาตรฐานหลักสูตร ทัง้ นี้ อาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3
ภาคการศึกษา ก็ได6
ผู6ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/สถาบันกำหนดให6สามารถสมัครเข6าคัดเลือกใน
สถาบันอุดมศึกษาได6
ผู6สมัครที่ได6รบั การประกาศรายชื่อว+าผ+านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให6เข6า
ศึกษาได6
ผู6ที่ได6รบั การประกาศรายชื่อว+าผ+านการคัดเลือกให6เข6าศึกษาได6 และได6ดำเนินการ
ยืนยันสิทธิ์นั้นในระบบ TCAS64 โดยเป`นผูท6 ี่มีคุณสมบัติครบถ6วนตามที่สาขาวิชา/
สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเป•ดภาคการศึกษา
ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ส+วนกลาง ของ ทปอ. เพื่อให6ผสู6 มัคร/
สถาบันอุดมศึกษาได6เข6าใช6งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด6วย การยืนยันสิทธิ์
การไม+ใช6สิทธิ์ การสละสิทธิ์ การคืนสิทธิ์ การตรวจสอบสถานะการใช6สิทธิ์
การทีผ่ ู6สมัครเข6าไปในระบบเพือ่ ตรวจสอบผลการคัดเลือก และมีความประสงค|จะ
เข6าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามทีป่ ระกาศรายชื่อว+าตนเป`นผูผ6 +านการ
คัดเลือก ผูส6 มัครจะเลือก “ยืนยันสิทธิ”์ ในระบบ
การทีผ่ ู6สมัครเข6าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก แต+ผู6สมัครไม+ประสงค|จะ
เข6าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามทีป่ ระกาศรายชื่อว+าตนเป`นผูผ6 +านการ
คัดเลือก ผูส6 มัครจะเลือก “ไม$ใช4สิทธิ”์ ในระบบ หรือ ผูส6 มัครที่เป`นผูผ6 +านการ
คัดเลือกไม+ได6เข6าระบบหรือไม+ได6เลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบภายในช+วงเวลาที่กำหนด
การทีผ่ สู6 มัครที่ได6ยืนยันสิทธิ์ในระบบเรียบร6อยแล6วในรอบทีผ่ +านการคัดเลือก แต+มี
ความประสงค|ทจี่ ะขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได6ยืนยันไปแล6ว เพื่อไปสมัครคัดเลือกในรอบ
ต+อไป ผู6สมัครจะเลือก “สละสิทธิ์” ในระบบภายในช+วงเวลาที่กำหนด ในกรณีทที่ ำ
ถูกต6องตามข6อกำหนด ระบบจะคืนสิทธิใ์ ห6ผสู6 มัครอัตโนมัติ
เมื่อมีการสละสิทธิ์ในระบบ ผู6สมัครจะได6รบั การคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพื่อใช6สทิ ธิ์
สมัครคัดเลือกในรอบต+อไปได6ทันที
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การทีส่ าขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา และผูส6 มัคร เข6าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์
ของผูส6 มัครว+ามีคุณสมบัตทิ ี่สอดคล6องกับข6อกำหนด/แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหาร
จัดการสิทธิ์ และผูส6 มัครนั้นมีสิทธิ์ทจี่ ะสมัครคัดเลือกรอบนั้น ๆ ได6หรือไม+

การบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับ TCAS64 (รอบที่ 1 – 3 เท$านั้น)
1. การยืนยันสิทธิ์ และ การไม$ใช4สิทธิ์
ผู6สมัครเข6ามาใช6งานในระบบ เพื่อตรวจสอบว+าเป`นผูผ6 +านการคัดเลือกให6เข6าศึกษาหรือไม+ โดยผู6ผ+าน
การคัดเลือกทีป่ ระสงค|เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือกต6องยืนยันสิทธิใ์ นระบบตามช+วงเวลาที่กำหนด
ของการคัดเลือกแต+ละรอบ ยกเว6น การคัดเลือกในรอบที่ 4 ไม+ต6องยืนยันสิทธิใ์ นระบบ โดยให6ยืนยันสิทธิ์เข6า
ศึกษาผ+านระบบทีม่ หาวิทยาลัยจัดไว6
1.1 การยืนยันสิทธิใ์ นระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2
1.1.1 ระบบเป•ดให6ผู6สมัครเข6ามายืนยันสิทธิ์ในช+วงเวลาที่กำหนด
1.1.2 ผู6สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได6รับการคัดเลือกให6เข6าศึกษา
1.1.3 ผู6สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได6รับการคัดเลือกให6เข6าศึกษาได6เพียงสาขาวิชาเดียว โดย
กด “ยืนยันสิทธิ์” ในสาขาที่ประสงค|จะเข6าศึกษา และยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือ
หรืออีเมลด6วยรหัสใช6ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ที่ได6รับทางโทรศัพท|
มือถือหรืออีเมล และไม+ต6องกดเลือกใด ๆ สำหรับสาขาวิชาทีเ่ หลือที่ไม+ประสงค|เข6าศึกษา
1.1.4 ถ6าผู6สมัครไม+ประสงค|จะเข6าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก ให6กด “ไม+ใช6สิทธิ”์
และยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออีเมลด6วยรหัส OTP
1.1.5 ถ6าผู6สมัครได6กด “ยืนยันสิทธิ์” เข6าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล6ว หรือกด “ไม+ใช6สทิ ธิ”์ ใน
ทุกสาขาทีผ่ +านการคัดเลือก และต6องการเปลี่ยนการตัดสินใจ ผู6สมัครสามารถทำการ
เปลี่ยนแปลงได4อีกเพียง 2 ครั้งเท$านั้น จนถึงเวลาปtดระบบการยืนยันสิทธิ์ (นับรวม
จำนวนครั้งที่ยืนยันตัวตนด6วยรหัส OTP สำเร็จได6สูงสุด 3 ครั้ง โดยนับทัง้ การกดยืนยัน
สิทธิ์ และการกดไม+ใช6สิทธิ)์ โดยระบบจะนับเป`นหนึ่งครัง้ ของการยืนยันสิทธิ์
1.1.6 ถ4าผู4สมัครไม$กด “ยืนยันสิทธิ”์ หรือ “ไม$ใช4สิทธิ์” ภายในช$วงเวลาที่กำหนด จะถือว+า
ผู6สมัครยังไม+ได6ใช6สทิ ธิ์ในการเข6าศึกษา และไม+ตอ6 งการเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ได6รับการ
คัดเลือก ซึ่งจะขอใช6สิทธิ์เข6าศึกษาภายหลังจากช+วงเวลาที่กำหนดไม+ได6 ผู6สมัครสามารถ
สมัครคัดเลือกในรอบต+อไปได6
1.2 การยืนยันสิทธิใ์ นระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 3
1.2.1 ระบบประกาศรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในอันดับที่ดีทสี่ ุด
1.2.2 ผู6สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได6รับการคัดเลือกให6เข6าศึกษา
1.2.3 ถ6าผู6สมัครได6รับการคัดเลือกให6เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครไว6ในอันดับที่ 1 ระบบจะมี
ตัวเลือกให6ผสู6 มัครแสดงความประสงค| ดังนี้
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o ถ6าผู6สมัครต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาทีผ่ +านการคัดเลือก ให6กด “ยืนยันสิทธิ์เข6า
ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล
ด6วยรหัส OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล
o ถ6าผู6สมัครไม+ต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก ให6กด “ไม+ใช6สิทธิ์เข6า
ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล
ด6วยรหัส OTP ที่ได6รบั ทางโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล จะถือว+าผู6สมัครไม+ได6ใช6สิทธิ์ใน
การเข6าศึกษา สามารถสมัครในรอบต+อไปได6 แต+จะขอกลับมาใช6สทิ ธิ์เข6าศึกษาใน
ภายหลังไม+ได6
1.2.4 ถ6าผู6สมัครได6รับการคัดเลือกให6เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครไว6ในอันดับที่ 2 เป`นต6นไป
ระบบจะมีตัวเลือกให6ผสู6 มัครแสดงความประสงค| ดังนี้
o ถ6าผู6สมัครต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาทีผ่ +านการคัดเลือก และไม+ประสงค|ขอรับการ
ประมวลผลครัง้ ที่ 2 ให6กด “ยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือกและ
ไม+ขอรับการประมวลผลครัง้ ที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออีเมลด6วย
รหัส OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มอื ถือหรืออีเมล
o ถ6าผู6สมัครต6องการเลื่อนอันดับของสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก ให6กด “ขอรับการ
ประมวลผลครัง้ ที่ 2 และขอยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษาในอันดับที่ได6จากการประมวลผล
ครั้งที่ 2 เมือ่ ผ+านการคัดเลือกในการประมวลผลครัง้ ที่ 2 แล6ว ถือว+าได6ยืนยันสิทธิ์
เรียบร6อยโดยอัตโนมัติ จะขอไม+ใช6สทิ ธิ์เข6าศึกษาหรือสละสิทธิ์อีกไม+ได6” โดยทำ
เครื่องหมาย ü ในอันดับที่ต6องการเข6าศึกษา ซึง่ ระบบจะมีอันดับทีผ่ +านการคัดเลือก
และอันดับที่สงู กว+าให6ผู6สมัครเลือกยืนยันสิทธิ์ได6มากกว+า 1 อันดับ โดยยืนยันตัวตน
ผ+านโทรศัพท|มอื ถือหรืออีเมลด6วยรหัส OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล
ทั้งนี้ ถ6าหากระบบไม+สามารถเลื่อนอันดับให6สูงขึ้นได6และผูส6 มัครยังต6องการเข6าศึกษา
ในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก ให6ทำเครื่องหมาย ü ในอันดับทีผ่ +านการคัดเลือก
ด6วย ซึ่งระบบไม+ให6เลือกยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในอันดับที่ตำ่ กว+าอันดับที่ประกาศผล
ครั้งที่ 1
o ถ6าผู6สมัครไม+ต6องการเข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก และไม+ประสงค|ขอรับ
การประมวลผลครัง้ ที่ 2 ให6กด “ไม+ใช6สิทธิ์เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก
และไม+ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล
ด6วยรหัส OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล จะถือว+าผู6ผ+านการคัดเลือกยัง
ไม+ได6ใช6สิทธิ์ในการเข6าศึกษา สามารถสมัครในรอบต+อไปได6 แต+จะขอกลับมาใช6สิทธิ์
เข6าศึกษาในภายหลังไม+ได6
1.2.5 ถ6าผู6สมัครไม+ผ+านการคัดเลือกในการประมวลผลครัง้ ที่ 1 ระบบจะมีตัวเลือกให6ผสู6 มัคร
แสดงความประสงค| ดังนี้
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o ถ6าผู6สมัครต6องการเข6ารับการประมวลผลครัง้ ที่ 2 ให6กด “ขอรับการประมวลผลครัง้ ที่
2 และขอยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษาในอันดับที่ได6จากการประมวลผลครั้งที่ 2 เมื่อผ+านการ
คัดเลือกในการประมวลผลครัง้ ที่ 2 แล6ว ถือว+าได6ยืนยันสิทธิ์เรียบร6อยโดยอัตโนมัติ จะ
ขอไม+ใช6สิทธิ์เข6าศึกษาหรือสละสิทธิ์อีกไม+ได6” โดยทำเครื่องหมาย ü ในอันดับที่
ต6องการเข6าศึกษา ซึ่งระบบจะมีอันดับทั้งหมดทีเ่ ลือกสมัครไว6ให6ผสู6 มัครเลือกยืนยัน
สิทธิ์ได6มากกว+า 1 อันดับ โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออีเมลด6วยรหัส
OTP ที่ได6รับทางโทรศัพท|มือถือหรืออีเมล
o ถ6าผู6สมัครไม+ต6องการเข6ารับการประมวลผลครัง้ ที่ 2 ให6กด “ไม+ขอรับการประมวลผล
ครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออีเมลด6วยรหัส OTP ที่ได6รับทาง
โทรศัพท|มือถือหรืออีเมล ผูส6 มัครสามารถสมัครในรอบต+อไปได6
1.2.6 ระบบอนุญาตให6ผสู6 มัครเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได6รวม 3 ครั้ง โดยนับจำนวนครั้งที่
ยืนยันตัวตนด6วยรหัส OTP สำเร็จได6สงู สุด 3 ครัง้ โดยนับทัง้ การกดยืนยันสิทธิ์ และการ
กดไม+ใช6สิทธิ์ ซึ่งระบบจะนับเป`นหนึง่ ครั้งของการยืนยันสิทธิ์
2. การสละสิทธิ์
ผู6สมัครที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ต6องการไปแล6ว ต6องการที่จะขอสละสิทธิ์ที่ได6ยืนยันไปแล6ว
ให6แจ6งขอสละสิทธิ์ในระบบเท+านั้น ผู6ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ6งสละสิทธิ์กับสาขาวิชา/สถาบัน หรือทำจดหมายเป`น
ลายลักษณ|อกั ษรแจ6งมาที่ ทปอ. จะไม+นับว+าเป`นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม+สามารถสมัครในรอบถัดไปได6
2.1 ระบบเป•ดให6ผู6สมัครสามารถสละสิทธิ์ได6ในช+วงเวลาทีก่ ำหนด
2.2 กด “สละสิทธิ”์ โดยยืนยันตัวตนผ+านโทรศัพท|มือถือหรืออีเมลด6วยระบบ OTP
2.3 หากพ6นกำหนดช+วงเวลาของการสละสิทธิ์ ผู6สมัครไม+สามารถขอสละสิทธิ์ได6 ต6องรอช+วงเวลาที่
ระบบเป•ดให6ดำเนินการสละสิทธิ์ในช+วงถัดไป
2.4 ผู6สมัครไม$สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิภ์ ายหลังจากที่ได6สละสิทธิ์เรียบร6อยแล6ว
2.5 ผู6สมัครที่ได6ยืนยันสิทธิ์ไปแล6ว แต+ไม+ได6ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป`นนิสิต/นักศึกษา จะไม+ถือ
ว+าเป`นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม+สามารถไปสมัครในรอบต+อไปได6
2.6 การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดให6ทำได6เพียง 1 ครั้งภายในช+วงเวลาที่กำหนดของแต+ละรอบ
เพื่อสมัครในรอบต+อไปได6 หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม+สามารถเข6าสูก+ ระบวนการสมัครและ
คัดเลือกในรอบต+อไปได6
3. การคืนสิทธิ์
สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให6 ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธิใ์ นระบบได6ทันทีทผี่ ู6สมัครดำเนินการผ+าน
ระบบในช+วงเวลาทีก่ ำหนด
3.1 ระบบออกแบบให6มีการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติภายในช+วงเวลาที่กำหนด
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3.2 ผู6สมัครที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาแล6ว สามารถขอสละสิทธิ์ไม+เข6าศึกษาผ+านระบบได6ภายในช+วง
เวลาที่กำหนด
3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชือ่ ผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาและรายชื่อผูส6 ละสิทธิ์
หลังจาก วันสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ ตามลำดับ
4. การตรวจสอบสถานะการใช4สิทธิ์
สามารถตรวจสอบสถานะของผู6สมัครว+ายืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์
4.1 ผู6สมัครเข6าระบบ จะเห็นข6อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ ของตนเอง
4.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช6สิทธิ์ของผู6สมัครได6 โดยส+งรายชื่อและเลข
ประจำตัวประชาชนของผู6สมัครเข6าระบบแบบออนไลน|เป`นรายบุคคล หรือ เป`นไฟล|หลายคน
หรือแบบอัตโนมัติด6วยระบบ API
4.3 ระบบตรวจสอบสถานการณ|ใช6สิทธิ์ของผู6สมัครก+อนประกาศรายชือ่ ผู6มสี ิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่
1 และ รอบที่ 2 หรือก+อนดำเนินการคัดเลือกในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4
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กำหนดการสำหรับ TCAS64

ข4อกำหนดสำหรับผู4สมัคร

1. ผู6สมัครแต+ละคนมี 1 สิทธิ์ในการเข6าศึกษา แต+สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไปแล6วเพือ่ สมัครคัดเลือกและ
ยืนยันสิทธิ์ในรอบต+อไปได6อีก 1 ครัง้ (ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาได6สูงสุด 2 รอบ) โดยต6องสละสิทธิ์
สาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาไปแล6วในระบบตามช+วงเวลาที่กำหนด ก$อน ทำการสมัครคัดเลือก
ในรอบต+อไปได6
2. ผู6สมัครลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS64 ได6ตั้งแต+วันที่ 5 มกราคม 2564 เป`นต6นไป โดยกรอกข6อมูล
ส+วนตัว ได6แก+
Ø รหัสประจำตัวผู6สมัคร (username) ได6แก+
Ø เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร6อมชื่อและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) และ
ภาษาอังกฤษ (ทางเลือก กรอกหรือไม+กรอกได6) สำหรับผู6สมัครสัญชาติไทย
Ø เลข G (เลข 13 หลัก) พร6อมชื่อและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) และภาษาอังกฤษ
(ทางเลือก กรอกหรือไม+กรอกได6) สำหรับผูส6 มัครชาวต+างชาติที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปvที่
6 หรือเทียบเท+าในประเทศไทย และ สป. ศธ. ได6ออกเลข G จากระบบ GCODE ให6ใช6
งานแทนเลขประจำตัวประชาชน
Ø เลขพาสปอร|ต พร6อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ (บังคับ) และภาษาไทย (ทางเลือก
กรอกหรือไม+กรอกได6) สำหรับผูส6 มัครชาวต+างชาติที่ไม+มีเลข G จากระบบ GCODE ของ
สป. ศธ.
Ø รหัสผ+านเข6าระบบ (password) จำนวนไม+น6อยกว+า 8 หลัก ประกอบด6วย
Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ|ใหญ+ A – Z อย+างน6อย 1 ตัว
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ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ|เล็ก a – z อย+างน6อย 1 ตัว
Ø ตัวเลข 0 – 9 อย+างน6อย 1 ตัว
Ø ตัวอักษรอักระพิเศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มีหรือไม+มีก็ได6
Ø เบอร|โทรศัพท|มอื ถือที่ใช6งานเป`นประจำ ทั้งนี้ ระบบจะส+งข6อความไปยังเบอร|โทรศัพท|มือถือ
เพื่อยืนยันตัวตนของผูส6 มัคร จึงจะสามารถใช6เบอร|โทรศัพท|มือถือเป`นช+องทางในการรับรหัส
ใช6ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได6
Ø อีเมลที่ใช6งานเป`นประจำ โดยแต+ละอีเมลสามารถใช6ลงทะเบียนได6เพียง 1 บัญชีใช6งานเท+านั้น
ซึ่งสามารถใช6เป`น username ได6หลังจากลงทะเบียนเรียบร6อยแล6ว ทั้งนี้ ระบบจะส+งข6อความ
ไปยังอีเมล เพื่อยืนยันตัวตนของผู6สมัคร จึงจะสามารถใช6อีเมลเป`นช+องทางในการรับรหัสใช6
ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได6
ผู6สมัครทีเ่ คยลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS62 หรือ TCAS63 มาแล6ว ให6ใช6บัญชีเดิม (username &
password) เข6าระบบได6โดยไม+ต6องสมัครลงทะเบียนใหม+ หากจำรหัสผ+านเข6าระบบไม+ได6 ให6กดลืม
รหัสผ+าน (forget password) เพือ่ ตั้งรหัสผ+านเข6าระบบใหม+
เมื่อผู6สมัครลงทะเบียนเข6าใช6งานระบบ TCAS64 เรียบร6อยแล6ว ให6ตรวจสอบข6อมูลการศึกษาของ
ตนเองทีร่ ะบบได6รบั มาจากฐานข6อมูลของศูนย|พฒ
ั นาระบบข6อมูลทางการศึกษา (iCAS) ภายใต6การ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หากพบข6อผิดพลาด ให6แจ6งแก6ไข
ข6อมูลในระบบ TCAS64 พร6อมแนบหลักฐานประกอบการแก6ไข ได6แก+
Ø รูปถ+ายบัตรประจำตัวประชาชนด6านหน6าเพียงด6านเดียว เป`นไฟล|นามสกุล jpg สำหรับการ
แก6ไขชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปvเกิด
Ø รูปถ+ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน6าทีม
่ ีข6อมูล รวมเป`นไฟล|เดียว เป`นไฟล|
นามสกุล pdf สำหรับการแก6ไขชื่อโรงเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนน
เฉลี่ยกลุ+มสาระการเรียนรู6 และจำนวนหน+วยกิตรวมกลุ+มสาระการเรียนรู6
Ø หากไม+พบข6อมูลทางการศึกษาจากระบบ iCAS ให6ผู6สมัครกรอกข6อมูลทางการศึกษาทั้งหมด
ด6วยตนเอง พร6อมแนบหลักฐานไฟล|ใบ ปพ.1 ทีเ่ ป`นไฟล|นามสกุล pdf เข6าระบบเพื่อให6
เจ6าหน6าที่ระบบตรวจสอบและอนุมัตขิ 6อมูลต+อไป
ผู6สมัครกรอกข6อมูลส+วนตัวเพิ่มเติม ได6แก+
Ø ส+วนสูง (หน+วยเป`นเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน+วยเป`นกิโลกรัม)
Ø ชื่อและนามสกุล ของบิดา และ มารดา
Ø ชื่อและนามสกุล ของผู6ปกครอง พร6อมเบอร|โทรศัพท|มือถือ และอีเมล ถ6ากรอกอีเมลของ
ผู6ปกครอง ระบบจะส+งผลการยืนยันต+าง ๆ ที่ผสู6 มัครดำเนินการไปที่อเี มลของผู6ปกครองด6วย
Ø ชื่อและนามสกุล ของคุณครูหรือผู6อำนวยการโรงเรียน พร6อมเบอร|โทรศัพท|มอื ถือ (ถ6าไม+ทราบ
ให6กรอกเบอร|โทรศัพท|ของโรงเรียนที่สามารถติดต+อได6)
ผู6สมัครต6องเป`นผูร6 ับผิดชอบต+อความถูกต6องและครบถ6วนของข6อมูลของตนเองในระบบ การใช6ข6อมูล
ที่ไม+เป`นความจริงอาจส+งผลให6ผลการคัดเลือกเป`นโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกใน
Ø

3.

4.
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6.
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รอบต+อไปได6 หากพบข6อมูลที่ผิดพลาดในระบบ ต6องรีบดำเนินการแจ6งแก6ไขข6อมูลในระบบทันที
ผู6สมัครทีเ่ ข6าร+วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต+างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปvการศึกษา โดย
โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต+างประเทศแล6วให6สำเร็จการศึกษาได6 สามารถใช6ผลการเรียนเฉลี่ย
(GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมือ่ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปvที่ 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได6 ทั้งนี้
ผู6สมัครต6องแสดงใบรายงานผลการเรียนทีต่ +างประเทศ (Transcript) พร6อมระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ. 1) ให6กับสถาบันที่รบั เข6าศึกษาด6วย
ผู6สมัครทีส่ ำเร็จการศึกษาจากสถาบันต+างประเทศในระดับเทียบเท+าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ6า
ต6องการสมัครคัดเลือกในรูปแบบที่ 4 Admission 2 ให6ดำเนินการ upload เอกสารต+าง ๆ เพื่อเทียบ
วุฒิตามประกาศของทีป่ ระชุมอธิการบดีแห+งประเทศ เรื่อง เกณฑ|การเทียบวุฒิการศึกษาเท+ากับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข6าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปv
การศึกษา 2564
วิธีการยืนยันตัวตนของผู6สมัคร มีให6เลือก 2 วิธี ได6แก+ อีเมล และ เบอร|โทรศัพท|มอื ถือ ด6วยผ+านระบบ
One Time Password (OTP) สำหรับ
Ø การแก6ไขข6อมูลส+วนตัว (อีเมล และ เบอร|โทรศัพท|มือถือ)
Ø การยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาที่ได6รับการประกาศรายชื่อว+าผ+านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2
และรอบที่ 3
Ø การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3
Ø การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาแล6ว
ผู6สมัครต6องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได6ดำเนินการในขัน้ ตอนต+าง ๆ จนมั่นใจว+าระบบได6ดำเนิน
การเรียบร6อยตามที่ต6องการแล6ว ทั้งนี้ ระบบจะอีเมลแจ6งผลการดำเนินการถึงผูส6 มัครทุกครัง้ ทีม่ ีการ
ดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน
ก+อนการสมัครในแต+ละรอบ ผูส6 มัครต6องศึกษาคุณสมบัติของผู6สมัครแต+ละสาขาวิชาที่ต6องการสมัครที่
ระบุในประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาอย+างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
ด6วยความระมัดระวัง
การสมัครในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota และ รอบที่ 4 Direct Admission ให6สมัครที่
โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เป•ดรับของสาขาวิชานั้น (ดูตามประกาศการรับสมัครของสถาบัน
อุดมศึกษา)
การสมัครในรอบที่ 3 Admission ให6สมัครผ+านระบบ TCAS64 โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
Ø เลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัคร ไม+เกิน 20 อันดับ
Ø จัดเรียงลำดับสาขาวิชาที่ต6องการสมัคร สูงสุดไม+เกิน 10 อันดับ
Ø ยืนยันการเลือกสาขาวิชา
Ø ชำระเงินค+าสมัคร
Ø พิมพ|ใบสมัครหรือบันทึกไฟล|ใบสมัครเก็บเป`นหลักฐาน ส+วนมากต6องใช6เป`นหลักฐานประกอบ
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป`นนิสิต/นักศึกษาใหม+
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14. การสมัครในรอบที่ 3 Admission มีเกณฑ|รปู แบบที่ 3 Admission 1 และเกณฑ|รปู แบบที่ 4
Admission 2 ให6เลือกสมัครได6
Ø สามารถเลือกสมัครได6ตั้งแต+ 1 อันดับ จนถึง 10 อันดับ ขึ้นกับความประสงค|ของผูส6 มัคร
Ø สามารถเลือกสมัครสาขาวิชาที่ใช6เกณฑ|รูปแบบที่ 3 หรือ รูปแบบที่ 4 เพียงรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง หรือ เลือกสมัครสาขาวิชาที่มเี กณฑ|ทงั้ สองรูปแบบนี้ได6 โดยสมัครแต+ละรูปแบบถือเป`น
คนละอันดับ ทัง้ นี้ สามารถสมัครได6สูงสุด 10 อันดับ
Ø ให6เรียงลำดับสาขาวิชาตามความสนใจเข6าศึกษาจากสนใจเข6าศึกษามากที่สุด คือ ลำดับที่ 1
ไล+ระดับความสนใจลงไปเรือ่ ย ๆ
Ø เมื่อเลือกและจัดลำดับสาขาวิชาที่ต6องการสมัครเรียบร6อยแล6ว ผู6สมัครต6องยืนยันการเลือก
สาขา โดยการยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP ก+อนจึงจะชำระเงินค+าสมัครได6
Ø ผู6สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได6จนถึงเวลา 23.59 น. ของวัน
ปtดรับสมัคร รวมถึงการเปลีย่ นลำดับของสาขาวิชาที่เลือกสมัครด6วย จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
(นับจำนวนครัง้ ในการยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP) ต+อการชำระเงินค+าสมัครหนึ่งครั้ง
Ø หากผูส6 มัครยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครครบแล6ว 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการ
ยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP) และต6องการเปลี่ยนแปลงอีก ผู6สมัครต6องยกเลิกการสมัครเดิม
ก+อน แล6วดำเนินการสมัครใหม+ พร6อมชำระเงินค+าสมัครใหม+ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค$าสมัครในทุกกรณี
15. ในการเลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครของรูปแบบที่ 4 Admission 2 ระบบ TCAS64 จะแสดงผล
คะแนนของผูส6 มัครตามเกณฑ|การคัดเลือกของสาขาวิชานั้น ๆ หากพบว+า ระบบแสดงผลคะแนนที่ไม+
ถูกต6อง ให6ผสู6 มัครตรวจสอบคะแนนสอบต+าง ๆ ที่อยู+ในระบบ (GPAX, O-NET, GAT/PAT) หากพบ
ข6อผิดพลาด ให6รีบดำเนินการแก6ไขข6อมูลคะแนนสอบให6เรียบร6อยภายในช+วงเวลาของการเป•ดระบบ
รับสมัคร
16. ค+าใช6จ+ายสำหรับการสมัครรอบที่ 3 Admission ขึ้นอยูก+ ับจำนวนอันดับที่แจ6งความจำนงในการ
สมัครคัดเลือก
Ø สมัคร 1 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 150 บาท
Ø สมัคร 2 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 200 บาท
Ø สมัคร 3 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 250 บาท
Ø สมัคร 4 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 300 บาท
Ø สมัคร 5 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 400 บาท
Ø สมัคร 6 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 500 บาท
Ø สมัคร 7 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 600 บาท
Ø สมัคร 8 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 700 บาท
Ø สมัคร 9 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 800 บาท
Ø สมัคร 10 อันดับ มีค+าใช6จ+ายในการสมัคร 900 บาท
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17. การชำระเงินค+าสมัครในรอบที่ 3 Admission สามารถชำระผ+าน Mobile Banking ได6ทุกธนาคาร
(ไม+มีค+าบริการ) ให6เรียบร6อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันปtดรับสมัคร หรือ บันทึกภาพหรือพิมพ|
ใบแจ6งชำระเงินค+าสมัคร (มี QR Code) เพื่อนำไปชำระเงินได6ที่ Counter Service ร6าน 7-11 (มี
ค+าบริการ) ให6เรียบร6อยภายในเวลา 23.59 น. ของวันปtดรับสมัคร หากพ6นเวลาทีก่ ำหนด จะถือว+า
ยกเลิกการสมัครเข6าคัดเลือก ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค$าสมัครในทุกกรณี
18. ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม+ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได6ชำระเงินค+าสมัครเรียบร6อยแล6ว
แต+ประสงค|จะเพิม่ จำนวนอันดับในการสมัครคัดเลือกของรอบที่ 3 Admission ให6ผสู6 มัครชำระเงิน
ค+าสมัครเพิ่มให6เรียบร6อยภายในเวลาที่กำหนดของวันป•ดรับสมัคร ระบบ TCAS64 จะพิจารณา
จำนวนอันดับทีส่ มัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท+านั้น โดยเรียงจากอันดับจากลำดับ
ที่ 1 ไปตามจำนวนอันดับที่ได6ชำระเงินเรียบร6อยแล6ว ส+วนอันดับที่ไม+ได6ชำระเงินหรือชำระเกินเวลาที่
กำหนด จะถือว+าเป`นโมฆะ ทั้งนี้ ให6ยึดข6อมูลที่ปรากฏบนใบสมัครล+าสุดเป`นสำคัญ
19. การยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota ให6ยืนยันสิทธิ์เข6า
ศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS64 พร6อมยืนยัน
ตัวตนผ+านระบบ OTP ทางโทรศัพท|มือถือหรืออีเมลที่ได6ลงทะเบียนไว6แล6ว หากไม+เลือกสาขาวิชาที่
ต6องการเข6าศึกษาภายในช+วงเวลาที่กำหนด (23.59 น. ของวันสุดท6ายที่เป•ดระบบให6ยืนยันสิทธิ์) จะ
ถือว+าผู6สมัครไม+ต6องการใช6สิทธิ์ในการเข6าศึกษาและการคัดเลือกในรอบนั้นถือเป`นโมฆะ โดยผู6สมัคร
สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาใหม+หรือสาขาเดิมในรอบต+อไปได6 ทั้งนี้ ผู6สมัครสามารถเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาต+าง ๆ หรือไม+ใช6สิทธิ์เข6าศึกษาได6อกี เพียง 2 ครัง้ (นับ
จำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ+านระบบ OTP สูงสุด 3 ครั้ง) จนถึงเวลาป•ดระบบของรอบนั้น ๆ หาก
พ6นกำหนดเวลาของการยืนยันสิทธิ์แล6ว ไม+อนุญาตให6เปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่ได6ยืนยันสิทธิ์
เข6าศึกษาได6อีก และหากไม+ประสงค|เข6าศึกษาในสาขาวิชาทีไ่ ด6ยืนยันสิทธิ์ไปแล6ว ให6ดำเนินการสละ
สิทธิ์ในระบบตามช+วงเวลาที่กำหนด
20. การยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 3 Admission ให6ผู6สมัครทุกคนเข6าระบบในช+วงการ
ประกาศผลครั้งที่ 1 เพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ+านการคัดเลือก หรือแจ6งความ
ประสงค|ขอประมวลผลครัง้ ที่ 2 เพื่อเลื่อนอันดับขึ้นหากที่มีว+างและคะแนนถึงเกณฑ|เป`นตัวจริงใน
อันดับทีส่ ูงขึ้น พร6อมเลือกยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในอันดับที่ตอ6 งการหากได6รบั การคัดเลือกให6เข6าศึกษา
ในการประมวลผลครั้งที่ 2 ถ6าหากเลือ่ นอันดับขึ้นไม+ได6และยังต6องการเข6าศึกษาในอันดับที่ผ+านการ
คัดเลือกแล6ว ต6องเลือกยืนยันสิทธิ์ในอันดับที่ผ+านการคัดเลือกนั้นแล6วด6วย
21. เมื่อประกาศผลครั้งที่ 2 ผูส6 มัครไม+ตอ6 งยืนยันสิทธิ์ในระบบแล6ว ระบบจะถือว+าได6ยืนยันสิทธิเ์ รียบร6อย
โดยอัตโนมัติ เนื่องจากได6เลือกยืนยันสิทธิ์ในการประกาศผลครั้งที่ 1 ไว6แล6ว และไม+สามารถขอไม+ใช6
สิทธิ์เข6าศึกษาหรือสละสิทธิ์อีกไม+ได6
22. หากดำเนินการสละสิทธิ์ที่ได6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาแล6ว
จะไม+สามารถขอคืนสิทธิ์กลับเข6าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ได6สละสิทธิ์ไปแล6วไม+ว+ากรณีใด ๆ แต+สามารถเลือกสมัครสาขาวิชานั้นในรอบต+อไปได6
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ปฏิทินกิจกรรม
รอบที่ 1 Portfolio ไม+ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือข6อปฏิบัติ
ระยะเวลา สถาบันเริ่มได6อสิ ระ ถึง 27 กุมภาพันธ| 2564
กิจกรรม
1.1 เป•ดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด
ช+วงการรับสมัครได6ตามความเหมาะสม
1.2 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
1.3 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS พร6อมตรวจสอบข6อมูล
พื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ
TCAS
1.4 ส+งรายชื่อผู6สมัครเข6าระบบ TCAS เพื่อดึงข6อมูลคะแนน
GPAX 5 ภาคและคะแนนกลุ+มสาระฯ ของผูส6 มัคร
1.5 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ| (ควรจัดสอบ
สัมภาษณ|ในช+วงวันหยุดเสาร|-อาทิตย| เพื่อไม+ให6กระทบการ
เรียนตามปกติของผูส6 มัคร) และ สรุปผล
1.6 ส+งรายชื่อผู6สมัครและผูผ6 +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 1 เข6า
ระบบ TCAS
1.7 ส+งรายชื่อผู6สมัครและผูผ6 +านการคัดเลือกที่เป`นคนไทยใน
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 เข6าระบบ TCAS
1.8 ประกาศรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือก รอบที่ 1
1.9 ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษารอบ 1 ในระบบ TCAS โดยเลือกสาขา
ที่ผ+านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก6ไขได6ทั้งหมด
3 ครั้ง) ถ6าไม+ยืนยันสิทธิ์ จะถือว+าไม+ต6องการใช6สิทธิเ์ ข6าศึกษา
จะขอใช6สิทธิ์เข6าศึกษาในภายหลังไม+ได6
1.10 สละสิทธิ์เข6าศึกษาในระบบ TCAS ช+วงที่ 1 สำหรับผู6ทไี่ ด6
ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1
1.11 ดึงรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1 เพื่อปรับ
แผนการรับของรอบถัดไป
1.12 ประกาศรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1

ผู4รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

วันที่
สถาบันฯ กำหนด

ผู6สมัคร
ผู6สมัคร

สถาบันฯ กำหนด
ตั้งแต+วันที่ 5 ม.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา

21 – 29 ม.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา

21 ม.ค. – 18 ก.พ. 64

สถาบันอุดมศึกษา

19 – 20 ก.พ. 64

สถาบันอุดมศึกษา

19 – 20 ก.พ. 64

ทปอ.
ผู6สมัคร

22 ก.พ. 64
22 – 23 ก.พ. 64

ผู6สมัคร

24 – 25 ก.พ. 64

สถาบันอุดมศึกษา

26 ก.พ. 64

สถาบันอุดมศึกษา

27 ก.พ. 64
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รอบที่ 2 Quota ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ระยะเวลา สถาบันเริ่มได6อย+างอิสระ ถึง 15 พฤษภาคม 2564
กิจกรรม
2.1 เป•ดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด
ช+วงการรับสมัครได6ตามความเหมาะสม
2.2 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ+านโรงเรียน (ตาม
เงื่อนไขของสถาบันอุดมศึกษา)
2.3 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 2 – 4
2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส6 มัคร และ ตรวจสอบ
สถานะการยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในระบบ TCAS
2.5 จัดสอบวิชา GAT/PAT
2.6 จัดสอบวิชา O-NET
2.7 จัดสอบ 9 วิชาสามัญ
2.8 จัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติมที่ไม+มีหน+วยงานใดจัดสอบให6
2.9 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT
2.10 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา O-NET
2.11 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2.12 สพฐ. รวบรวมข6อมูลคะแนน GPAX 6 ภาคของนักเรียน
ทั้งหมดและส+งเข6าระบบ TCAS
2.13 ดึงข6อมูลคะแนน GPAX 5 ภาค คะแนนกลุ+มสาระฯ ของ
ผู6สมัคร และ คะแนนสอบ O-NET, V-NET, I-NET, B-NET,
GAT/PAT, สามัญ 9 วิชาของผูส6 มัคร
2.14 ผูส6 มัครตรวจสอบข6อมูลคะแนนสอบ สทศ. ในระบบ
TCAS
2.15 ผูส6 มัครตรวจสอบข6อมูลคะแนน GPAX 6 ภาคของตนเอง
ในระบบ TCAS
2.16 ดึงข6อมูลคะแนน GPAX 6 ภาคของผู6สมัคร (ถ6าใช6)
2.17 จัดสอบสัมภาษณ|และสรุปผล
2.18 ส+งรายชื่อผูส6 มัครและผูผ6 +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 2 เข6า
ระบบ TCAS
2.19 ส+งรายชื่อผูส6 มัครและผูผ6 +านการคัดเลือกที่เป`นคนไทยใน
หลักสูตรนานาชาติ ครั้งที่ 2 เข6าระบบ TCAS

ผู4รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

วันที่
สถาบันฯ กำหนด

ผู6สมัคร

สถาบันฯ กำหนด

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

1 – 2 มี.ค. 64
1 – 31 มี.ค. 64

สทศ.
สทศ.
สทศ.
สถาบันอุดมศึกษา
สทศ.
สทศ.
สทศ.
สพฐ.

20 – 23 มี.ค. 64
27 – 28 มี.ค. 64
3 – 4 เม.ย. 64
6 – 10 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64

สถาบันอุดมศึกษา

1 พ.ค. 64

ผู6สมัคร

2 – 6 พ.ค. 64

ผู6สมัคร

2 – 6 พ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 64
3 – 7 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา

8 พ.ค. 64
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กิจกรรม
ผู4รับผิดชอบ
2.20 ตรวจสอบรายชื่อผูส6 มัครและผูผ6 +านการคัดเลือกใน
ทปอ.
รูปแบบที่ 2 กับรายชื่อผู6ทมี่ ีสถานะยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาใน
ระบบ TCAS
2.21 ประกาศรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือก รอบที่ 2
ทปอ.
2.22 ยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษารอบที่ 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาที่
ผู6สมัคร
ผ+านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก6ไขได6ทั้งหมด 3
ครั้ง) ถ6าไม+ยืนยันสิทธิ์ จะถือว+าไม+ต6องการใช6สิทธิ์เข6าศึกษา จะ
ขอใช6สิทธิ์เข6าศึกษาในภายหลังไม+ได6
2.23 สละสิทธิ์เข6าศึกษาในระบบ TCAS ช+วงที่ 2 สำหรับผู6
ผู6สมัคร
ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2
2.24 ดึงรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อปรับ
สถาบันอุดมศึกษา
แผนการรับของรอบถัดไป
2.25 ประกาศรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 2
สถาบันอุดมศึกษา

วันที่
8 พ.ค. 64

10 พ.ค. 64
10 – 11 พ.ค. 64

12 – 13 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64

หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองผู6ผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในการบริหารจัดการภายในได6 จะต6องเป`นโครงการนโยบายของ
รัฐบาล หรือโครงการที่ได6รับการสนับสนุนให6หน+วยงานหรือให6บุคคล หรือโครงการที่มีเงื่อนไขเฉพาะพิเศษ เช+น แพทย|ชนบท
จุฬาชนบท เป`นต6น โดยโครงการต6องส+งรายชื่อตัดสิทธิ์สมัครรอบที่ 3 มายัง ทปอ. และเก็บเอกสารยินยอมให6ส+งชื่อมาตัดสิทธิ์ใน
ระบบลงนามโดยผู6สมัครไว6ที่โครงการเป`นหลักฐาน

รอบที่ 3 Admission ใช6คะแนนสอบข6อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ระยะเวลา 6 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2564
กิจกรรม
3.1 ส+งชือ่ นิสิต/นักศึกษาป¾จจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เข6าระบบ TCAS
3.2 ลงทะเบียนใช6งานระบบ TCAS (สำหรับผูท6 ี่ยังไม+เคย
ลงทะเบียนมาก+อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต6องการสมัครแบบ
เรียงลำดับไม+เกิน 10 อันดับ พร6อมชำระเงินค+าสมัคร
3.3 ตรวจสอบรายชื่อผูส6 มัครรูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4 กับ
รายชื่อผู6ยังคงยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2
หรือ ผูท6 ี่ได6ยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง และ รายชื่อ
นิสติ /นักศึกษาป¾จจุบันทีส่ าขาไม+อนุญาตให6สมัครเข6าศึกษาได6

ผู4รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

วันที่
6 พ.ค. 64

ผู6สมัคร

7 – 15 พ.ค. 64

ทปอ.

16 พ.ค. 64

TCAS64 - คู+มือ สำหรับผู6สมัคร V2 - 3 มค 64.docx

กิจกรรม
3.4 ดึงข6อมูลผูส6 มัครรูปแบบที่ 3 ไปดำเนินการคัดเลือก โดย
เรียงลำดับผูผ6 +านการคัดเลือก (Ranking)
3.5 สถาบันอุดมศึกษาประมวลผลผูส6 มัครรูปแบบที่ 3 และ
ทปอ. ประมวลผลผูส6 มัครรูปแบบที่ 4 โดยเรียงลำดับผูผ6 +านการ
คัดเลือก (Ranking) ตามเกณฑ|ที่แต+ละสาขาวิชากำหนด
3.6 ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับของรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4
(Admission 1 & Admission 2)
3.7 ส+งชือ่ ผูส6 มัครรูปแบบที่ 3 ทุกคน พร6อมลำดับการคัดเลือก
เข6าระบบ TCAS (ถ6าไม+ผ+านการคัดเลือก คุณสมบัติไม+เป`นไป
ตามเกณฑ|ทกี่ ำหนด ให6ระบุลำดับเป`น 0)
3.8 ส+งรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือกเข6าเรียนในโครงการทีผ่ ู6เรียน
ได6รับทุนการศึกษา 100% (ไม+ได6เข6าร+วมการคัดเลือกในระบบ
TCAS)
3.9 ส+งรายชื่อผู6ผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา
(คัดเลือกตัวสำรอง) เช+น แพทย|ชนบท เป`นต6น
3.10 ส+งรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาที่ไม+ได6เป•ดรับในระบบ
ของรอบ 3
3.11 ประมวลผลการจัดลำดับผูผ6 +านการคัดเลือกของแต+ละ
สาขาวิชา (Sorting) ครัง้ ที่ 1
3.12 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1
3.13 ผูส6 มัครทุกคนเข6าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือ แสดงความ
จำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 (ผู6สมัครที่ไม+แสดงความจำนง
ถือว+าเป`นผู6ไม+ใช6สทิ ธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 3)
3.14 ประมวลผลการจัดลำดับ ครั้งที่ 2
3.15 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยระบบจะ
ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาให6อัตโนมัติตามทีผ่ ู6สมัครได6แสดงความ
จำนงไว6แล6ว
3.16 ดึงข6อมูลรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม และ/หรือ ตรวจสุขภาพ
3.17 เข6ารับการตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม และ/หรือ ตรวจ
สุขภาพตามช+วงเวลาทีส่ าขาวิชากำหนด
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ผู4รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

วันที่
17 พ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา

17 – 20 พ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา

18 – 19 พ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา

21 พ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา

21 พ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา

21 พ.ค. 64

สถาบันอุดมศึกษา
นอกเครือข+าย
ทปอ.
ทปอ.

21 พ.ค. 64

22 – 25 พ.ค. 64

ทปอ.
ผู6สมัคร

26 พ.ค. 64
26 – 27 พ.ค. 64

ทปอ.
ทปอ.

28 – 31 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64

สถาบันอุดมศึกษา

1 มิ.ย. 64

ผู6สมัคร

2 – 8 มิ.ย. 64

TCAS64 - คู+มือ สำหรับผู6สมัคร V2 - 3 มค 64.docx

กิจกรรม
3.18 ส+งผลการตรวจคุณสมบัติและ/หรือผลการตรวจสุขภาพ
เข6าระบบ TCAS
3.19 ประกาศรายชื่อผู6มสี ิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 3
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ผู4รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

วันที่
9 มิ.ย. 64

สถาบันอุดมศึกษา

10 มิ.ย. 64

ผู4รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

วันที่
สถาบันฯ กำหนด

สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันฯ กำหนด

สถาบันอุดมศึกษา

2 – 15 มิ.ย. 64

สถาบันอุดมศึกษา

2 – 7 มิ.ย. 64

สถาบันอุดมศึกษา

ภายใน 15 มิ.ย. 64

สถาบันอุดมศึกษา

ภายใน 15 มิ.ย. 64

รอบที่ 4 Direct Admission

ระยะเวลา 2 มิถุนายน ถึง 15 มิถุนายน 2564
กิจกรรม
4.1 เป•ดระบบการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกภายใน
ช+วงเวลาที่สาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผูส6 มัคร
ซึ่งต6องไม+มีสถานะเป`นผู6ทมี่ ีชื่อยืนยันสิทธิเ์ ข6าศึกษาอยู+ในระบบ
หรือ ไม+เป`นผู6ที่ได6สละสิทธิ์เข6าศึกษาครบแล6ว 2 ครั้ง
4.2 สมัครทีส่ ถาบันอุดมศึกษา ตามช+วงเวลาที่สถาบันฯ
กำหนด
4.3 ดึงข6อมูลคะแนน GPAX 6 ภาค และคะแนนสอบ สทศ.
ของผูส6 มัคร
4.4 ส+งข6อมูลรายชื่อสาขาวิชาที่เป•ดรับในรูปแบบที่ 5 พร6อม
จำนวนเรียกรับของแต+ละสาขาวิชา
4.5 ส+งรายชื่อผู6สมัครและผูผ6 +านการคัดเลือกรูปแบบที่ 5 เข6า
ระบบ TCAS
4.6 ประกาศรายชื่อผู6ยืนยันสิทธิ์เข6าศึกษาในรอบที่ 4

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเทียบวุฒกิ ารศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ. 2563
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบ
วุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้
การดาเนินการเทียบวุฒิการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
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 หรือคาสั่งที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การเทียบวุฒิการศึกษา” หมายความว่า การนาผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และการประเมินผลจากสถานศึกษาหรือศูนย์สอบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
มาเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“วุฒิการศึกษาในประเทศ” หมายความว่า วุฒิการศึกษาที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของประเทศไทย หรือตามระบบการศึกษาของประเทศไทย
“วุฒิการศึกษาต่างประเทศ” หมายความว่า วุฒิการศึกษาที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของต่างประเทศ หรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งสถานศึกษาอาจตั้งอยู่
ภายในประเทศหรืออยู่ในต่างประเทศ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ 5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
การพิจารณาเทียบวุฒกิ ารศึกษา
ข้อ 6 กระทรวงศึกษาธิการจะเทียบวุฒิการศึกษาให้เฉพาะวุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ตามระเบียบการวัดผลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักสูตรนั้น ซึ่งผู้ขอเทียบ
วุฒิการศึกษาได้รับจากสถานศึกษาในประเทศหรือสถานศึกษาต่างประเทศ โดยจะต้องเป็นวุฒิการศึกษา
ที่ผ่านการเรียนหรือการสอบเต็มหลักสูตรและต้องไม่ใช่วุฒิการศึกษาที่ศึกษาทางไกล การฝึกอบรม
การดูงาน การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนตามหลักสูตรระยะสั้น วุฒิการศึกษาที่จะเทียบให้ ได้แก่
(1) วุฒิการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
(2) วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ข้อ ๗ การพิ จ ารณาเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา จะพิ จ ารณาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในประเทศและ
วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้
(1) วุฒิการศึกษาในประเทศ
ต้ อ งเป็ น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหลักสูตรของเอกชนที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดยถูกต้อง
ตามกฎและระเบียบที่กาหนดและได้รับการรับรองวิทยฐานะหรือรับรองมาตรฐาน
(2) วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐ
หรือเอกชน ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(2.1) หลั ก สู ต รของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ปิ ด สอนในสถานศึ ก ษาของรั ฐ
หรื อ สถานศึ ก ษาของเอกชน หรื อ รั ฐ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การสอบ/วั ด และประเมิ น ผลหรื อ ให้ ก ารรั บ รอง
หรือออกประกาศนียบัตร
(2.2) หลักสูตรของเอกชน ที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
หรือรับรองมาตรฐาน (Accredited) จากรัฐบาลของประเทศนั้น หรือจากองค์กรซึ่ง เป็นที่ยอมรับ
โดยกระทรวงศึกษาธิการหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับโดยสากล
การรั บ รองวิ ทยฐานะหรือ รับ รองมาตรฐาน (Accredited) ในส่ ว นนี้ ครอบคลุมถึง
โรงเรียนของสถานทูต หรือโรงเรียนตามหลักสูตรของรัฐบาลประเทศหนึ่งแต่ไปเปิดสอนในอีกประเทศหนึ่ง
หรือเป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
ข้อ ๘ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เพื่อพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย ดังนี้
(1) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่ปรึกษา
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(2) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
(3) ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นรองประธาน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งจากบุคคล
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านงานเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(5) กรรมการโดยตาแหน่งจานวนแปดคน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
ผู้อานวยการสานักวิ ชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานั กมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานโรงเรี ย นนโยบายพิ เ ศษ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ผู้ อ านวยการส านั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อานวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สานักทดสอบทางการศึกษา
และผู้อานวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สานักทดสอบทางการศึกษา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเทียบวุฒิตามเกณฑ์ที่กาหนดและเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออนุมัติการเทียบวุฒิการศึกษา
ข้อ ๙ การพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา ให้ยึดองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
(1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
(2) โครงสร้างของหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้พิจารณาความสอดคล้องกันกับเนื้อหา สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
(3) พื้นความรู้เดิมก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่มาขอเทียบวุฒิการศึกษา
(4) ผลการเรียนที่ได้ หรือที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ 1๐ การยื่นคาร้องขอใบเทียบวุฒิการศึกษาให้ใช้แบบคาร้องที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐานกาหนด และอัต ราค่าธรรมเนียมการขอใบเทียบวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 1๑ ให้จัดทาทะเบียนใบเทียบวุฒกิ ารศึกษาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ และในกรณีที่
ใบเทียบวุฒิการศึกษาชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ได้รับใบเทียบวุฒิการศึกษายื่นคาร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิ
การศึกษาตามแบบคาร้องที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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ข้อ 1๒ คาร้องขอที่ได้ยื่นหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาดาเนินการก่อนการใช้ระเบียบนี้และ
ยังไม่แ ล้ว เสร็จในวัน ที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่า
จะแล้วเสร็จ
ข้อ 1๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการเทียบวุฒิ
การศึกษาและลงนามในใบเทียบวุฒิการศึกษา
หมวด 2
หน้าทีข่ องหน่วยงานในการเทียบวุฒกิ ารศึกษา
ข้อ 1๔ การเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในประเทศระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายเป็นอานาจการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 1๕ การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอานาจการพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 1๖ การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาเป็นอานาจการพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการกาหนดเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม
ข้อ 1๗ การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสิทธิประโยชน์
ในการอื่นนอกเหนือจากการศึกษาต่อ ข้อ 1๖ เป็นอานาจการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 1๘ การเทียบวุฒิการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนโดยโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
ในประเทศไทย ที่ อ ยู่ ใ นก ากั บของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน เป็ น อานาจ
การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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