
 

 

เกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

1.ระบบอังกฤษ 

ผู ส มั ค ร มี ผ ล ก า ร ส อ บ ร ะ ดั บ  GCE ‘A’ Level จํ า น ว น อ ย า ง น อ ย  3  วิ ช า  เ ก ร ด  A*-E ห รื อ  

ผลการสอบCambridge Pre-U จํานวนอยางนอย 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1-D3 

2. ระบบอเมริกา/แคนาดา  

ผูสมัครท่ีสอบ GED กอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวม 

ไมนอยกวา 2,250 คะแนน แตละวิชาตองไดอยางนอย 410 คะแนน 

ผูสมัครท่ีสอบ GED ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนน  

แตละวิชาอยางนอย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเทาการจบมัธยมปลายในสายศิลป-ภาษา หรือ ศิลป-คํานวณ 

(เดิม) ไดเทานั้น 

3. ระบบนิวซีแลนด 

1. ผูสมัครท่ีสอบผานวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) 

ซ่ึงอยู ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จํานวนไมนอยวา 80 หนวยกิต 

ประกอบดวย 

- วิชาใน level 2 หรือสูงกวาจํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต และ 

- วิชาใน level 1 หรือสงูกวาจํานวนไมนอยกวา 20 หนวยกิต   

การพิจารณาใหนับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เปนอีก 1 วิชาไดดวย  

ผูจบการศึกษาจะตองไดรับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) 

หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหนวยกิตของแตละวิชา จาก New Zealand Qualifications Authority 

(NZQA) 

ท้ังนี้ การพิจารณาตามเกณฑขอท่ี 1 ใหมีผลสําหรับผูจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของประเทศนิวซีแลนดตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป หรือ 

2. ผู ส มั ค ร ท่ี สอบผ านวิ ชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA)  

ซ่ึงอยูในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกวา อยางนอย 5 วิชา  

ไมซํ้ากัน  นับจํานวนรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต  ประกอบดวยวิชาบังคับ 2 วิชา ไดแก 

- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต 

- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกวา อยางนอย 4 หนวยกิต 

การพิจารณาไมนับรวมวิชา English for Speakers of other Languages (ESOL)  
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ผูจบการศึกษาจะตองไดรับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรอง 

ระดับ จํานวนวิชา และจํานวนหนวยกิตของแตละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) 

ท้ังนี้ การพิจารณาตามเกณฑขอท่ี 2 ใหมีผลสําหรับผูจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของประเทศนิวซีแลนดตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

4. หลักสูตรนานาชาติ  International Baccalaureate (IB) 

ผูสมัครจะตองไดรับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma)  

และ/หรือ ไดรับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้ 

1)  ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ จะตองไดรับ IB Diploma กลาวคือเปนผูมีผลคะแนนรวมจาก  

5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมต่ํากวา 24 คะแนน พรอมกับผานการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of 

Knowledge (TOK) และ  Creativity, Action & Service (CAS) ตาม เกณฑ ของ  International Baccalaureate 

Organization (IBO)  ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหยกเวนการเรียนบางวิชาในป 1 ท่ีผูสมัครเรียนผานมาแลว

ตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher level ท่ีไดคะแนนสูงกวา 4-5 ข้ึนไป เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย 

ในตางประเทศ เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ 

2)  ไดรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยางนอย 5 วิชา โดยแตละวิชาจะตองไมซํ้ากัน และไดผล 

การเรียนในแตละวิชา ไมนอยกวาเกรด 3 ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาลดจํานวนวิชาเพ่ือรับผูสําเร็จการศึกษา

ใหเหลืออยางนอย 3-4 วิชา ท่ีตรงกับสายวิชาท่ีผูสมัครจะสมัครเขารับการศึกษา เชนเดียวกับในตางประเทศ 

5. หลักสูตรนานาชาติ จากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ 1- 4  

 ตรวจสอบการเทียบวุฒิตางประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรูวุฒิตางประเทศ 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2545 (เอกสารแนบ 1) 
 

หมายเหตุ  

1. สําหรับผูสมัครท่ีจบการศึกษาหรือมีผลการสอบกอนวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 สถาบันการศึกษาสามารถ

อนุโลมใหใชเกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ได 

2. เกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 นี้ใชเปนแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาสําหรับผูสมัคร

ท่ีสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และสิทธิ์ 

ในการพิจารณาสุดทายเปนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและตางประเทศ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 2) 
 

 



 
 

3 
 

3. เกณฑการเทียบวุฒิเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเขา ศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ไมใช เกณฑการคัดเลือก ดังนั้น มหาวิทยาลัย/สถาบัน

วิชาสามารถกําหนดเกณฑการคัดเลือกเพ่ิมเติมตามขอกําหนดของระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 

เขาศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัย/สาขาวิชานั้น ๆ ได ผูสมัครจึงตองศึกษาขอมูล เกณฑการคัดเลือก 

ของแตละสาขาวิชา เพ่ือยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือตรวจสอบวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเกณฑการคัดเลือกจึงจะสมัครได 
 

เอกสารแนบ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรูวุฒิตางประเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2545 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบวุฒิการศึกษา 

ในประเทศและตางประเทศระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


