
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 
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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 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๓


