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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)



คำานำา

 

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 โดยสำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�	 

เป็นหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบในก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยดำ�เนินก�ร 

ใหเ้ปน็ไปต�มระเบยีบกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ว�่ด้วยก�รเทยีบวุฒกิ�รศกึษ�ในประเทศและต่�งประเทศ

ระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	พ.ศ.	๒๕๔๙	และระเบยีบกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ว�่ด้วยก�รปรับปรุงระเบยีบ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศระดับก�รศึกษ� 

ขั้นพ้ืนฐ�น	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกตลอดจนเป็นแนวท�งให้กับหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริก�รทั่วไป	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	จึงได้ศึกษ�	รวบรวม	

วิเคร�ะห์	 และสังเคร�ะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

และนำ�ข้อมูลเหล่�นั้นม�เพิ่มเติมและปรับปรุงคู่มือก�รบริก�รก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในระบบระดับ

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่ถูกต้อง	 สมบูรณ์	 และทันสมัย	 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นของประเทศไทย

	 สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จึงหวัง 

เป็นอย่�งยิ่งว่�คู่มือก�รบริก�รก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในระบบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเล่มนี้ 

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป	

 (น�ยบุญรักษ์ ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 





คำ�นำ�   

	 ๑.	 ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ๑

	 ๒.	 ประโยชน์ของก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ๒

	 ๓.	 แผนผังขั้นตอนก�รขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 	๔	

	 ๔.	 ขั้นตอนก�รขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ๕

	 ๕.	 เอกส�รและหลักฐ�นก�รขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและก�รส่งเอกส�รเพิ่มเติม	 	๖

	 ๖.	 ก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียม	 ๗

		 ๗.	 ก�รขอรับใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๑๑

	 ๘.	 ก�รขอหนังสือแจ้งหน่วยง�นหรือสถ�นศึกษ�ระหว่�งก�รพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๑๒

	 ๙.	 ก�รขอยกเลิกก�รขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๑๓

	 ๑๐.	 ก�รขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๑๔	

	 	 -	 ขั้นตอนและระยะเวล�ก�รขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๑๔

	 ๑๑.	 ก�รขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๑๖

		 	 -	 ขั้นตอนและระยะเวล�ก�รขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๑๖

	 ๑๒.	 หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่เทียบวุฒิก�รศึกษ�	 	๒๑

	 	 -	 แผนภ�พ	แสดงระดับก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�และหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่	 ๒๒

	 	 	 พิจ�รณ�วุฒิก�รศึกษ�

เอกส�รที่เกี่ยวข้อง	 ๒๓

	 	 -	 ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๒๔

	 	 	 ในประเทศและต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พ.ศ.	๒๕๔๙	

		 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๔	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๔๙

	 	 -	 ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ว่�ด้วยก�รปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ๒๗

	 	 	 ว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศ

	 	 	 ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๕	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๐

สารบัญ

          

   หน้�



สารบัญ (ต่อ)

          

   หน้�

		 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิต่�งประเทศ	 ๒๘

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๘	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิจ�ก	 ๔๓

	 	 	 โรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๘	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ๔๖

	 	 	 โรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย	เพิ่มเติม	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๑	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ๔๙

	 	 	 ของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย	(เพิ่มเติมครั้งที่	๑)	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๑	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ	 ๕๓

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๘	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ของประเทศอังกฤษ	 ๕๕	

	 	 	 (เพิ่มเติม)	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๑	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 	 -	ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๕๖

	 	 	 จ�กหลักสูตรประเทศอังกฤษ	(เพิ่มเติมครั้งที่	๑)	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๑	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตร	IB	 ๕๗	

	 	 	 (International	Baccalaureate)		

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๗	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๔๕



สารบัญ (ต่อ)

          

   หน้�

		 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ	 ๕๘

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๖	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ	 ๕๙

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๖	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ	 ๖๐

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๕	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้	 ๖๑

	 	 	 วุฒิจ�กประเทศนิวซีแลนด์	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๘	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้	 ๖๒

		 	 	 วุฒิจ�กประเทศนิวซีแลนด์	(เพิ่มเติมครั้งที่	๑)	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๓	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๔๖

		 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 	๖๓	

	 	 	 จ�กประเทศนิวซีแลนด์	(เพิ่มเติมครั้งที่	๒)	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๙	สิงห�คม	๒๕๕๑

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ๖๔

	 	 	 จ�กประเทศนิวซีแลนด์	(เพิ่มเติมครั้งที่	๓)	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๓๐	กันย�ยน	๒๕๕๓

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิเปรียญธรรมกับวุฒิส�มัญ	 ๖๖

		 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๓	มกร�คม	๒๕๑๘

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิเปรียญธรรม	 ๖๗

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๒	สิงห�คม	๒๕๒๖

	 	 -	 สิทธิของผู้มีวิทยฐ�นะนักธรรมและเปรียญ	 ๖๘



 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เร่ือง	เทียบคว�มรู้วุฒิต่�ง	ๆ	เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ๖๙	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๙	สิงห�คม	๒๕๒๗	

		 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 ๗๑

	 	 	 พนักง�นอน�มัย	จ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข	เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๕	มิถุน�ยน	๒๕๒๘

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตร	 ๗๒

		 	 	 โรงเรียนเตรียมทห�ร	หลักสูตร	๒	ปี	และมีพื้นคว�มรู้

		 	 	 มัธยมศึกษ�ปีที่	๔	(ม.๔)	เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๒	ตุล�คม	๒๕๓๐

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 ๗๓

		 	 	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	๒๕๓๒	

	 	 	 จ�กโรงเรียนช่�งกรมอู่ทห�รเรือ	เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	

	 	 	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	๒๕๒๔	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๓	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๓๓

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตร	 	๗๔

	 			 ต�มหลักสูตรนักเรียนน�ยสิบแผนที่	พุทธศักร�ช	๒๕๓๔	

	 	 	 จ�กโรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทห�ร	กองบัญช�ก�รทห�รสูงสุด	

	 	 	 เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค	ส�ข�วิช�เทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ

		 	 	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค	พุทธศักร�ช	๒๕๓๓

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๗	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๓๔

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 ๗๕	

		 	 	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	๒๕๓๓	

	 	 	 จ�กโรงเรียนช่�งฝีมือทห�ร	เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	

	 	 	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	๒๕๓๐	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๐	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๓๔

สารบัญ (ต่อ)

          

   หน้�



สารบัญ (ต่อ)

          

   หน้�

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 ๗๖	

	 	 	 โรงเรียนช่�งฝีมือทห�ร	ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	

	 	 	 พุทธศักร�ช	๒๕๓๔	เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	

	 	 	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	พุทธศักร�ช	๒๕๒๗	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๔	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๓๔

	 	 -		ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิก�รดุริย�งค์ตอนปล�ย	 ๗๗

	 	 	 ต�มหลักสูตรก�รดุริย�งค์ตอนปล�ย	พุทธศักร�ช	๒๕๓๗	โรงเรียนดุริย�งค์	

	 	 	 กองดุริย�งค์ทห�รเรือ	เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	

	 	 	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	๒๕๓๐	

	 	 	 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่	๑	พ.ศ.	๒๕๓๓)	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๐	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 ๗๘

		 	 	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	๒๕๓๙	จ�กโรงเรียนจ่�อ�ก�ศ

		 	 	 เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๒	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิต�มหลักสูตร	๓	ปี	 ๗๙

	 	 	 ของโรงเรียนช่�งก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	ต�มหลักสูตรพุทธศักร�ช	๒๕๔๑	

	 	 	 เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๙	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิในระดับต่�ง	ๆ	 ๘๐

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๙	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๔๒



สารบัญ (ต่อ)

          

   หน้�

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตร	 ๘๒

	 	 	 เวชกิจฉุกเฉิน	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๔๔	(หลักสูตรประก�ศนียบัตร

	 	 	 ส�ธ�รณสุขศ�สตร์	(เวชกิจฉุกเฉิน)	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๔๔)	ของสถ�บัน

	 	 	 พระบรมร�ชชนก	กระทรวงส�ธ�รณสุข	เท่�วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๐	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๔๕	

	 	 -	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เทียบคว�มรู้วุฒิต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตร	 	๘๓

	 	 	 วิช�ชีพชั้นสูง	หลักสูตรนักเรียนน�ยสิบแผนที่	โรงเรียนแผนที่	กรมแผนที่ทห�ร	

	 	 	 กองบัญช�ก�รทห�รสูงสุด	พุทธศักร�ช	๒๕๔๓	ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม	

	 	 	 ส�ข�วิช�ช่�งสำ�รวจ	เท่�วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	

	 	 	 ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม	ส�ข�ช่�งสำ�รวจ

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๐	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๖

	 	 -	 คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ที่	วก	๑๑๕๒/๒๕๔๑	เรื่อง	ก�รเทียบชั้นก�รศึกษ�	 ๘๔

	 	 	 หลักสูตรต่�งประเทศเพื่อเข้�ศึกษ�ต่อหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

	 	 	 ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	๑๓	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๔๑

คณะผู้จัดทำ� ๘๕



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๑. การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 เป็นก�รพิจ�รณ�วุฒิก�รศึกษ�ใดวุฒิก�รศึกษ�หนึ่ง 

ทีผ่�่นก�รศกึษ�และก�รสอบต�มทีห่ลกัสตูรกำ�หนดจนสำ�เร็จก�รศกึษ�	และได้รับวฒุกิ�รศึกษ�ท่ีแสดง

ก�รจบหลกัสตูรโดยสมบรูณ	์ไดแ้ก	่ใบแสดงผลก�รเรียน/ผลก�รสอบ	(transcript)	และประก�ศนยีบตัร	

(certificate	หรือ	diploma)	

	 ก�รพจิ�รณ�ว�่จะใชเ้อกส�รก�รศกึษ�ใดในก�รเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�ขึน้อยูก่บัลกัษณะของ

เอกส�ร	ต�มหลักสูตรและลักษณะเฉพ�ะของประเทศนั้น	ก�รพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

มีระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศระดับ 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 และระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ว่�ด้วยก�รปรับปรุงระเบียบ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศระดับก�รศึกษ� 

ขั้นพ้ืนฐ�น	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เป็นตัวกำ�หนด	 และมีหลักสูตรของกระทรวงศึกษ�ธิก�รฉบับปัจจุบันเป็น

แนวท�งในก�รพิจ�รณ�เทียบเคียง

	 วุฒิก�รศึกษ�ที่นำ�ม�พิจ�รณ�เทียบเคียงจะพิจ�รณ�ทั้งวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและ 

ต่�งประเทศ	 ไม่ว่�สถ�นศึกษ�นั้นจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่�งประเทศก็ต�ม	 ทั้งนี้	 เพื่อเทียบเท่�กับ 

วุฒิท�งส�มัญศึกษ�ในระบบ	ดังนั้น	ก�รพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ�ในแต่ละประเภท	จึงจำ�เป็นต้อง 

พจิ�รณ�จ�กจุดประสงคห์รอืเป�้หม�ยของหลกัสตูร	วธิกี�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ก�รวดัและประเมนิผล	 

ตลอดจนก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�	

	 สถ�นศึกษ�ในประเทศที่ได้รับอนุญ�ตให้เปิดสอนต�มระบบก�รศึกษ�ของต่�งประเทศ	

และใช้หลักสูตรต่�งประเทศ	 จะได้รับก�รพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ�ในรูปแบบของวุฒิก�รศึกษ� 

ต่�งประเทศ	 ซึ่งต้องมีหลักสูตรก�รศึกษ�	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 แนวท�งก�รวัดและประเมินผล	 

ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รท่ีชดัเจน	และตอ้งไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�นก�รศกึษ�	(accredited)	โดยองคก์ร 

ในประเทศที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รยอมรับหรือองค์กรต่�งประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับส�กล	ผู้ที่มี 

วฒุกิ�รศึกษ�เทยีบเท�่ก�รศกึษ�ประเภทส�มญัศกึษ�แลว้	ส�ม�รถยืน่คำ�ร้องขอใบเทยีบวฒุกิ�รศกึษ� 

ไดเ้ปน็ร�ยบคุคล	ห�กใบเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�สญูห�ยหรอืชำ�รดุจนไมส่�ม�รถใชก้�รได	้ส�ม�รถยืน่คำ�รอ้ง

ขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ได้	



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๒. ประโยชน์ของการเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเป็นก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ใน	๒	ระดับ	ได้แก่	ระดับ

มธัยมศกึษ�ตอนตน้หรอืก�รศกึษ�ภ�คบงัคบั	และระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยหรอืก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น 

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้	ดังนี้

	 ๑.	 ใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ภ�คบังคับ	 ส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อก�รศึกษ�ต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๔	หรือเป็นเอกส�รประกอบก�รสมัครเข้�ทำ�ง�นในประเทศไทย	เป็นต้น	

ตัวอย่�งใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ภ�คบังคับ



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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	 ๒.	 ใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นเอกส�ร 

เพือ่สทิธอิืน่	ๆ 	นอกเหนอืจ�กก�รศกึษ�ตอ่	เชน่	ใชป้ระกอบก�รสมคัรง�น	ใชข้อสิทธลิดวนัรับร�ชก�รทห�ร

กองประจำ�ก�ร	หรอืนกัศกึษ�วชิ�ก�รทห�ร	ภ�ยใต้ก�รควบคมุของหนว่ยบญัช�ก�รรักษ�ดินแดน	(รด.) 

ในประเทศไทย	เป็นต้น	

ตัวอย่�งใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๔. ขั้นตอนการขอใบเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ผู้ขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�จะต้องยื่นคำ�ร้องพร้อมแสดงเอกส�รก�รศึกษ�	 เช่น	

ประก�ศนียบัตร	 (certificate	 หรือ	 diploma	 ต�มแต่กรณี)	 ใบแสดงผลก�รเรียน/ผลก�รสอบ	 

(transcript)	และหลักฐ�นอื่น	ๆ	เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ต�มที่ระบุในแบบคำ�ร้อง

	 ๑.	 ด�วน์โหลดแบบคำ�ร้องได้จ�กเว็บไซต์	 www.bet.obec.go.th	 “งานทะเบียนและ

สารสนเทศทางการศึกษา”	หัวข้อ	“การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน”

	 ๒.	 ยื่นคำ�ร้องพร้อมเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�และเอกส�รที่เกี่ยวข้องที่สำ�นักทดสอบ

ท�งก�รศึกษ�โดยตรงหรือผ่�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 ๓.	 แบบคำ�รอ้งและเอกส�รก�รศกึษ�จะถกูสง่ไปตรวจสอบยงัสถ�นศกึษ�หรอืหนว่ยง�น

ทีเ่ก็บขอ้มูลผูจ้บก�รศกึษ�	เพือ่ตรวจสอบคว�มถกูตอ้งและคำ�ตอบยนืยนัก�รจบก�รศกึษ�โดยสมบรูณ	์

โดยปกติทั่วไปใช้เวล�ในก�รตรวจสอบวุฒิก�รศึกษ�ภ�ยในประเทศประม�ณ	๓	 สัปด�ห์	 จึงจะได้รับ 

ก�รตอบยนืยนั	สว่นวฒุกิ�รศึกษ�ต�่งประเทศในร�ยปกตใิช้เวล�ในก�รตรวจสอบวฒิุก�รศึกษ�ประม�ณ	

๑-๒	เดอืน	กรณทีีไ่มไ่ดร้บัก�รยนืยนัภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนดจะดำ�เนนิก�รทวงถ�มไปยงัสถ�นศึกษ�

อีกเป็นระยะ	 ๆ	 ห�กหนังสือตรวจสอบวุฒิก�รศึกษ�ไม่ถึงมือผู้รับหรือสถ�นที่ต้ังไม่ถูกต้องจะได้รับ 

ก�รตรวจสอบสถ�นที่ตั้งให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

 หม�ยเหตุ 

	 -	 ก�รยื่นคำ�ร้องขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยตนเองหรือมอบอำ�น�จ 

ให้ผู้อ่ืนยื่นคำ�ร้องแทนโดยต้องมีหนังสือมอบอำ�น�จแบบเป็นท�งก�ร	 และผู้ยื่นคำ�ร้องแทนส�ม�รถ 

ให้ข้อมูลของผู้ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ได้	 ผู้ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�จะต้องลงล�ยมือชื่อในแบบคำ�ร้อง	

หนังสอืมอบอำ�น�จ	และเอกส�รสำ�เน�ทกุฉบับ	ในกรณทีีผู่ข้อเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�อ�ศยัอยูใ่นสว่นภมูภิ�ค

	 -	 วุฒิก�รศึกษ�ท่ีกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ประก�ศให้มีก�รเทียบเท่�	 โดยไม่ต้องขอ 

ใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคลแล้ว	 ผู้ที่มีวุฒิก�รศึกษ�เหล่�นั้นส�ม�รถนำ�เอกส�รก�รศึกษ� 

พร้อมกับประก�ศของกระทรวงศึกษ�ธิก�รไปใช้ประกอบก�รสมัครเข้�ศึกษ�ต่อหรือทำ�ง�นในประเทศไทยได้



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๕. เอกสารและหลักฐานการขอเทียบวุฒิการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 และการส่งเอกสารเพิ่มเติม

 

	 ผู้ขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต้องแสดงเอกส�รและหลักฐ�นตัวจริงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�

ไดผ้�่นก�รตดัสนิผลก�รเรยีนและมคุีณสมบัตคิรบต�มเกณฑก์�รจบหลกัสตูรแลว้	ลกัษณะของเอกส�ร

ก�รศึกษ�ของแต่ละประเทศจะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว	และแสดงพื้นคว�มรู้เดิมก่อนที่จะ

เข�้ศึกษ�หลกัสตูรทีข่อเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บัขอ้มลูของแตล่ะบคุคล	ประกอบดว้ยเอกส�ร

ต่อไปนี้

	 ๑.	 ใบสำ�คัญแสดงวุฒิหรือต้นฉบับประก�ศนียบัตรที่ขอเทียบวุฒิ

	 ๒.	 ใบแสดงผลก�รเรียน/ผลก�รสอบ	(transcript)

	 ๓.	 ใบแปลใบสำ�คัญแสดงวุฒิภ�ษ�อังกฤษ

	 ๔.	 ประก�ศนียบัตรหรือหนังสือรับรองชั้นสุดท้�ยจ�กสถ�นศึกษ�ในประเทศไทย

	 ๕.	 รูปถ่�ยปัจจุบัน	ขน�ด	๒	นิ้ว	จำ�นวน	๒	รูป	(ถ่�ยไว้ไม่เกิน	๖	เดือน)

	 ๖.	 บัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือหนังสือเดินท�ง	(passport)	สำ�หรับช�วต่�งช�ติ

	 ๗.	 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล	(ถ้�เปลี่ยน)

	 ๘.	 ที่อยู่เป็นภ�ษ�อังกฤษของสถ�นศึกษ�ที่ขอเทียบวุฒิ

 หม�ยเหตุ

	 -	 เอกส�รก�รศกึษ�ท่ีไดร้บัเมือ่สำ�เรจ็ก�รศึกษ�	หม�ยถงึ	ประก�ศนยีบัตรและใบแสดง

ผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช�	 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�ได้ผ่�นก�รตัดสินผลก�รเรียนและมีคุณสมบัติ

ครบต�มเกณฑ์ก�รจบหลักสูตรแล้ว	

	 -	 กรณทีีเ่อกส�รและหลกัฐ�นยงัไมค่รบถว้น	จะทำ�ใหข้อ้มลูของผู้ยืน่คำ�ร้องไมส่มบรูณ	์

ในเบ้ืองต้นจะไม่ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้ว่�เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงต�มเกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�หรือไม่	 

ผู้ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�จำ�เป็นต้องมีเอกส�รจ�กสถ�นศึกษ�ม�แสดงเพิ่มเติมให้ชัดเจนเสียก่อน	 

เพือ่ก�รรบัคำ�รอ้งไวพ้จิ�รณ�และจะสง่เอกส�รไปตรวจสอบคว�มถูกต้องยงัสถ�นศกึษ�	หรือหนว่ยง�น

ทีเ่กบ็ขอ้มลูของผูจ้บก�รศกึษ�	ห�กเปน็เอกส�รและหลักฐ�นเสริมเพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ผู้ขอเทียบ

วฒุกิ�รศกึษ�ส�ม�รถนำ�ม�แสดงเพิม่เตมิภ�ยหลงัได	้ทัง้นี	้ผูข้อเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�ควรเรง่รดัดำ�เนนิก�ร

ไม่ควรทิ้งระยะเวล�ก�รนำ�ส่งเอกส�รและหลักฐ�นน�นจนเกินไป



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

7

๖. การชำาระค่าธรรมเนียม

	 ค่�ธรรมเนียมในก�รขอใบสำ�คัญจะมีอัตร�ที่แตกต่�งกัน	ต�มแต่กรณี	ดังนี้

	 ๑.	 ก�รขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ	อัตร�ค่�ธรรมเนียม	๕๐๐	บ�ท

	 ๒.	 ก�รขอใบเทียบวฒุกิ�รศกึษ�ในประเทศ	(เปรยีญธรรม	๕	ประโยค)	อตัร�ค�่ธรรมเนยีม	

๒๐๐	บ�ท

	 ๓.	 ก�รขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�	อัตร�ค่�ธรรมเนียม	๕๐	บ�ท

	 ๔.	 ก�รขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เปรียญธรรม	 อัตร�ค่�ธรรมเนียม	 ฉบับละ	 

๒๐	บ�ท

	 ค�่ธรรมเนยีมทีช่ำ�ระแลว้จะไมค่นืใหใ้นทุกกรณท่ีีไมส่�ม�รถออกใบเทียบวฒุกิ�รศกึษ�ได้	

และผู้ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ควรเก็บรักษ�ใบเสร็จรับเงินค่�ธรรมเนียมไว้เพื่อประโยชน์ในก�รติดต�ม



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ตัวอย่�งแบบคำ�ร้องขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ

แบบคำ�ร้องขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ

เขียนที่..........................................

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

เรื่อง	 ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�

เรียน	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ดว้ยข�้พเจ�้สอบไดว้ฒุ.ิ....................................................................................................................

จ�กสถ�นศกึษ�..............................................................................................ประเทศ.......................................

เมือ่	พ.ศ.	....................มคีว�มประสงคจ์ะขอใบเทยีบวฒุกิ�รศึกษ�เท�่	การศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เพื่อ..........................................................โปรดพิจ�รณ�ให้ข้�พเจ้�ด้วย	ข้�พเจ้� 

ได้ส่งเอกส�รต�มร�ยก�รต่�ง	ๆ	ม�พร้อมคำ�ร้องแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	 เงินค่�ธรรมเนียม	๕๐๐	บ�ท	(ไม่คืนค่�ธรรมเนียมให้ในทุกกรณี)	 (ในกรณีมีค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติม 

	 	 ผู้ยื่นคำ�ร้องต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยเองต�มใบเสร็จรับเงินที่จ่�ยจริง)

	 ๒.	 ตน้ฉบบัใบสำ�คญัแสดงวฒุแิละ/หรอืตน้ฉบบัประก�ศนยีบตัรทีข่อเทยีบวฒุ	ิพรอ้มสำ�เน�	๒	ชดุ 

	 	 และต้นฉบับ	Transcript	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด	และหลักฐ�นก�รศึกษ�ช้ันต่อเน่ืองจ�กข้อ	๔	(ถ้�เรียน)

	 ๓.	 ต้นฉบับใบแปลใบสำ�คัญแสดงวุฒิ	(ภ�ษ�อังกฤษไม่ต้องแปล)	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๔.	 ต้นฉบับประก�ศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจ�กสถ�นศึกษ�สุดท้�ยในประเทศไทย	 (ถ้�เรียน)	 

	 	 พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๕.	 รูปถ่�ยหน้�ตรงท่�ปกติ	 ถ่�ยไว้ในคร�วเดียวกัน	 ไม่สวมแว่นดำ�	 ไม่สวมหมวก	 ขน�ด	 ๒	 น้ิว	 

	 	 	จำ�นวน	๒	รูป	(ถ่�ยไว้ไม่เกิน	๖	เดือน)

	 ๖.	 บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด	หรือหนังสือเดินท�ง	(Passport)	กรณีต่�งช�ติ

	 ๗.	 ต้นฉบับหลักฐ�นก�รเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล	(ถ้�เปลี่ยน)	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๘.	 ที่อยู่เป็นภ�ษ�อังกฤษของสถ�นศึกษ�ที่ขอเทียบวุฒิ

ที่อยู่ปัจจุบันของข้�พเจ้�	บ้�นเลขที่...................................................................................................................

...........................................................................................................................โทร.	.........................................

	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ

.......................................................(ล�ยมือชื่อผู้ขอเทียบ)

(.....................................................)	(ตัวบรรจงภ�ษ�ไทย)



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตัวอย่�งแบบคำ�ร้องขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ (ภ�ษ�อังกฤษ)  

 
๙ คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศกึษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวอย่ำงแบบค ำร้องขอเทียบวุฒิกำรศึกษำในประเทศ 
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ตัวอย่�งแบบคำ�ร้องขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศ

แบบคำ�ร้องขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศ

เขียนที่...................................

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.	................

เรื่อง	 ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�

เรียน	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ด้วยข้�พเจ้�สอบได้วุฒิ...........................................................................................................................

จ�กสถ�นศกึษ�.......................................................................................................เมือ่	พ.ศ.	.............................

มีคว�มประสงค์จะขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เท่�..........................................................ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เพื่อ........................................................โปรดพิจ�รณ�ให้ข้�พเจ้�ด้วย	ข้�พเจ้�ได้ส่งเอกส�รต�มร�ยก�รต่�ง	ๆ  

ม�พร้อมคำ�ร้องแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	 เงินค่�ธรรมเนียม	๒๐๐	บ�ท	(ไม่คืนค่�ธรรมเนียมให้ในทุกกรณี)

	 ๒.	 ต้นฉบับประก�ศนียบัตร	พร้อมสำ�เน�	๒	ชุด	ต้นฉบับใบแสดงผลก�รเรียน	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๓.	 รูปถ่�ยหน้�ตรงถ่�ยไว้ในคร�วเดียวกัน	ไม่สวมแว่นดำ�	ไม่สวมหมวก	ขน�ด	๒	นิ้ว	จำ�นวน	๒	รูป 

	 	 (ถ่�ยไว้ไม่เกิน	๖	เดือน)

	 ๔.	 บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๕.	 ต้นฉบับหลักฐ�นก�รเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล	(ถ้�มี)	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

ที่อยู่ปัจจุบันของข้�พเจ้�	บ้�นเลขที่....................................................................................................................

.........................................................................................................โทร.	............................................................

	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ

	 (ล�ยมือชื่อ)..............................................................(ผู้ขอเทียบ)

	 	 (............................................................)



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๗. การขอรับใบเทียบวุฒิการศึกษา

	 ภ�ยหลงัจ�กยืน่คำ�ร้องแลว้ประม�ณ	๑-๒	เดือน	ผู้ขอเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�ส�ม�รถติดต�ม

เรื่องที่ยื่นคำ�ร้องขอไว้ได้จ�กเว็บไซต์	 http://www.bet.obec.go.th/DocRequest	 เมื่อใบเทียบวุฒิ

ก�รศึกษ�เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว	ส�ม�รถติดต่อขอรับใบเทียบวุฒิได้	ณ	หน่วยง�นที่ยื่นคำ�ร้องขอ 

ห�กไม่ส�ม�รถไปรับได้ด้วยตนเอง	 ส�ม�รถมอบอำ�น�จให้ผู้อื่นไปรับใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�แทนได้	 

ทั้งนี้	 จะต้องแสดงหลักฐ�นก�รมอบอำ�น�จให้ชัดเจน	 ผู้รับมอบจะต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวประช�ชน

พรอ้มสำ�เน�ในวันรับแทนดว้ยเพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐ�นอ�้งอิง	ห�กเปน็ก�รยืน่คำ�รอ้งผ่�นท�งสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	จะส่งใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�กลับไปยังเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นั้น	ๆ	



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๘. การขอหนังสือแจ้งหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

 ระหว่างการพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา

	 หลังจ�กยื่นคำ�ร้องแล้ว	 เอกส�รก�รศึกษ�จะต้องได้รับก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน	

โดยก�รส่งไปตรวจสอบที่สถ�นศึกษ�	ซึ่งต้องใช้ระยะเวล�ในก�รรอคำ�ตอบยืนยันกลับม�	ในระหว่�งนี้ 

ห�กผู้ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�ส�ม�รถแจ้งคว�มจำ�นงขอหนังสือเพื่อแสดงว่�ได้มีก�รยื่นคำ�ร้องไว้แล้ว	

และขณะนี้อยู่ระหว่�งกระบวนก�รพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ผู้ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�จะต้องแจ้ง

ชือ่สถ�นศึกษ�หรอืหนว่ยง�นในประเทศไทยทีจ่ะใชห้นงัสือแจ้งเพ่ือสิทธดัิงกล่�ว	ซ่ึงใชเ้วล�ดำ�เนนิก�ร 

จัดทำ�หนังสือโดยประม�ณ	๕	 วันทำ�ก�ร	 แต่ห�กผลก�รตรวจสอบปร�กฏภ�ยหลังว่�ผู้ขอเทียบวุฒิ 

ก�รศึกษ�ไมมี่คณุสมบัตทิีจ่ะได้รบัใบเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�	จะไมส่�ม�รถออกใบเทียบวฒุกิ�รศกึษ�ใหไ้ด้



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๙. การขอยกเลิกการขอใบเทียบวุฒิการศึกษา

	 ผู้ยื่นคำ�ร้องขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ไว้แล้ว	 และต้องก�รขอยกเลิกก�รขอใบเทียบวุฒิ 

ก�รศกึษ�ภ�ยหลงั	ส�ม�รถแจง้ขอยกเลกิก�รเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�ได้	ณ	หนว่ยง�นทีเ่คยยืน่คำ�รอ้งไวเ้ดิม 

โดยท�งหน่วยง�นจะคืนเฉพ�ะรูปถ่�ยที่ยื่นคำ�ร้องไว้เท่�นั้น	 สำ�หรับค่�ธรรมเนียมก�รขอใบเทียบวุฒิ

ก�รศึกษ�ไม่ส�ม�รถขอคืนได้ในทุกกรณี



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๑๐. การขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา

	 ใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ท่ีได้รับไปแล้วจะต้องเก็บรักษ�ไว้อย่�งปลอดภัยเพื่อประโยชน์ 

ในก�รใช้ง�นคร้ังต่อไป	 ห�กเกิดก�รสูญห�ยหรือชำ�รุด	 ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิ 

ก�รศึกษ�ได้

 ขั้นตอนและระยะเวล�ก�รขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

	 ผูข้อใบแทนใบเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�จะต้องยืน่คำ�ร้องต�มแบบคำ�ร้องท่ีกำ�หนด	พร้อมแสดง 

เอกส�รก�รศึกษ�และหลักฐ�นอื่น	 ๆ	 ประกอบก�รพิจ�รณ�	 กรณีสูญห�ยจะต้องมีใบแจ้งคว�ม 

จ�กสถ�นตีำ�รวจ	กรณชีำ�รดุจะตอ้งมใีบเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�ฉบบัชำ�รดุม�แสดง	พรอ้มทัง้ประก�ศนยีบตัร	

(certificate	หรือ	diploma)	ใบแสดงผลก�รเรียน/ผลก�รสอบ	(transcript)	บัตรประจำ�ตัวประช�ชน

หรือหนังสือเดินท�ง	 (passport)	สำ�หรับช�วต่�งช�ติ	 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล	 (ถ้�เปลี่ยน)	และรูปถ่�ย

ปัจจุบัน	ขน�ด	๒	นิ้ว	จำ�นวน	๒	รูป	 (ถ่�ยไว้ไม่เกิน	๖	เดือน)	และหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	เพื่อใช้

ประกอบก�รพิจ�รณ�จัดทำ�ใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

	 	ก�รขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�จะมีวิธีก�รขั้นตอนเช่นเดียวกับก�รขอใบเทียบวุฒิ

ก�รศกึษ�แต่ไม่ตรวจสอบวฒุกิ�รศึกษ�ไปยงัสถ�นศกึษ�ซำ�้อกี	โดยจะตรวจสอบข้อมลูจ�กเล่มทะเบียน	

ก�รจัดทำ�ใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�จะใช้เวล�ดำ�เนินก�รโดยประม�ณ	๕-๗	วันทำ�ก�ร	



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ตัวอย่�งใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๑๑. การขอใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษา

	 ผู้ที่ได้รับใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศ	 (เปรียญธรรม	๕	ประโยค	 และเปรียญธรรม	 

๖	ประโยค)	 ไปแล้ว	 และต้องก�รใช้ใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ดังกล่�วในต่�งประเทศ	 ส�ม�รถยื่นคำ�ร้อง 

ขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เป็นภ�ษ�อังกฤษได้

 ขั้นตอนและระยะเวล�ก�รขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

	 ผูข้อใบแปลใบเทียบวุฒกิ�รศึกษ�จะต้องยืน่คำ�รอ้งต�มแบบคำ�ร้องทีก่ำ�หนด	พรอ้มแสดง 

เอกส�รก�รศึกษ�และหลักฐ�นอื่น	ๆ	ประกอบก�รพิจ�รณ�	ได้แก่	ใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศ/

ใบประก�ศนียบัตร	 เอกส�รอ่ืน	 ๆ	 ต�มท่ีเคยยื่นคำ�ร้องขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศ	 และ

เอกส�รที่แสดงก�รเตรียมไปต่�งประเทศ	 เช่น	 หนังสือเดินท�ง	 (passport)	 ใบสมัคร	 หรือเอกส�ร 

แสดงก�รติดต่อกับต่�งประเทศ

	 กรณีก�รขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เปรียญธรรม	 ๖	 ประโยค	 ต้องตรวจสอบ 

วุฒิก�รศึกษ�ไปยังสถ�นศึกษ�	 หลังจ�กได้รับคำ�ตอบยืนยันแล้ว	 ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�ใบแปล 

ใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ใช้เวล�ประม�ณ	๕-๗	วันทำ�ก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ตัวอย่�งใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เปรียญธรรม ๕ ประโยค



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ตัวอย่�งแบบคำ�ร้องขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

แบบคำ�ร้องขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

เขียนที่..........................................

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

เรื่อง	 ขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

เรียน	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ข้�พเจ้�......................................................................สอบได้..........................................................

จ�กโรงเรียน................................................................................................เมืื่อ.................................................

มีคว�มประสงค์จะไปศึกษ�ต่อ/สมัครง�นต่�งประเทศ	 จึงขอใบแปลใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เพื่อนำ�ไปแสดง	ณ	

ต่�งประเทศ	ข้�พเจ้�ได้ส่งเอกส�รต่�ง	ๆ	ต�มหัวข้อข้�งล่�งม�พร้อมคำ�ร้องนี้แล้ว

ที่อยู่ปัจจุบันของข้�พเจ้�.........................................................................โทรศัพท์............................................

	 ๑.	 เงินค่�ธรรมเนียม	ฉบับละ	๒๐	บ�ท	(ยี่สิบบ�ทถ้วน)	

	 ๒.	 ต้นฉบับใบประก�ศนียบัตร	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๓.	 บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๔.	 ต้นฉบับหลักฐ�นก�รเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล	(ถ้�มี)	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๕.	 หลักฐ�นก�รติดต่อในก�รเดินท�งไปต่�งประเทศ

	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ

	 	 	 	 ........................................................

	 	 	 	 ล�ยมือชื่อเป็นภ�ษ�ไทย

	 	 	 	 ........................................................

	 	 	 	 ชื่อ-ชื่อสกุลเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ตัวอย่�งแบบคำ�ร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

แบบคำ�ร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

เขียนที่..........................................

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

เรื่อง	 ขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

เรียน	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ดว้ยข�้พเจ�้สอบไดว้ฒุ.ิ....................................................................................................................

จ�กสถ�นศกึษ�..............................................................................................ประเทศ.......................................

เมื่อ	 พ.ศ.	 .............มีคว�มประสงค์จะขอใบแทนใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เท่�.......ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

เพื่อ....................................ข้�พเจ้�ได้รับใบเทียบคว�มรู้ไปแล้ว	เมื่อวันที่..........เดือน................พ.ศ.	..............

โปรดพิจ�รณ�ให้ข้�พเจ้�ด้วย	ข้�พเจ้�ได้ส่งเอกส�รต�มร�ยก�รต่�ง	ๆ	ม�พร้อมคำ�ร้องแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	 เงินค่�ธรรมเนียม	๕๐	บ�ท	(ไม่คืนค่�ธรรมเนียมให้ในทุกกรณี)	

	 ๒.	 ใบแจ้งคว�ม

	 ๓.	 ตน้ฉบบัใบสำ�คญัแสดงวฒุแิละ/หรอืตน้ฉบบัประก�ศนยีบตัร	พรอ้มสำ�เน�	๑	ชดุ	และ	Transcript	 

	 	 พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๔.	 ต้นฉบับใบแปลใบสำ�คัญแสดงวุฒิ	(ยกเว้นเอกส�รภ�ษ�อังกฤษ)	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

	 ๕.	 รูปถ่�ยหน้�ตรงถ่�ยไว้ในคร�วเดียวกัน	ไม่สวมแว่นดำ�	ไม่สวมหมวก	ขน�ด	๒	นิ้ว	จำ�นวน	๒	รูป	 

	 	 (ถ่�ยไว้ไม่เกิน	๖	เดือน)

	 ๖.	 บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด	

	 ๗.	 ต้นฉบับหลักฐ�นก�รเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล	(ถ้�มี)	พร้อมสำ�เน�	๑	ชุด

ที่อยู่ปัจจุบันของข้�พเจ้�	บ้�นเลขที่...................................................................................................................

...........................................................................................................................โทร.	.........................................

 

	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ

	 	 	 	 (ล�ยมือชื่อ)........................................................(ผู้ขอเทียบ)

	 	 	 	 (......................................................)



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ตัวอย่�งหนังสือมอบอำ�น�จก�รขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�

หนังสือมอบอำ�น�จ

เขียนที่..........................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

	 โดยหนงัสอืฉบับนีข้�้พเจ�้....................................................................................................................
อ�ยุ..................ปี	เชื้อช�ติ........................สัญช�ติ......................เป็นบุตรของ...................................................
อยูบ่�้นเลขที.่..........................หมูท่ี.่.............ตำ�บล...........................................อำ�เภอ...........................................
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............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................แทนข�้พเจ้�จนเสรจ็ก�ร 
เพื่อเป็นหลักฐ�นข้�พเจ้�ได้ลงล�ยมือชื่อไว้เป็นสำ�คัญต่อหน้�พย�นแล้ว

	 	 	 	 ลงชื่อ........................................................ผู้มอบอำ�น�จ
	 	 	 	 (.......................................................)

	 	 	 	 ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบอำ�น�จ
	 	 	 	 (.......................................................)

	 	 	 	 ลงชื่อ........................................................พย�น
	 	 	 	 (.......................................................)

	 	 	 	 ลงชื่อ........................................................พย�น

	 	 	 	 (.......................................................)

หม�ยเหตุ ห�กเจ้�หน้�ที่่พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�จำ�เป็นต้องซักถ�มร�ยละเอียด	 ผู้ยื่นคำ�ร้องจะต้องม�ติดต่อ 

	 เพื่อให้ร�ยละเอียดเพิ่มเติม
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๑๒. หน่วยงานที่ทำาหน้าที่เทียบวุฒิการศึกษา

	 ปัจจุบันหน่วยง�นหลักที่ดูแลรับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ� 

ในระดับต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	(สพฐ.)	โดย	สำ�นกัทดสอบท�งก�รศกึษ� 

(สทศ.)	ดำ�เนินก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	สำ�นักง�นตั้งอยู่ที่กลุ่มทะเบียนและ

ส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�	(อ�ค�ร	สพฐ.	๔	ชั้น	๑)	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ถนนร�ชดำ�เนินนอก	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 ๑๐๓๐๐	 โทรศัพท์	 ๐	 ๒๒๘๘	 ๕๗๘๙-๙๐	 เว็บไซต์	 

http://www.bet.obec.go.th/

	 ๒.	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 โดย	 สำ�นักม�ตรฐ�น

อ�ชีวศึกษ�และวิช�ชีพ	 ดำ�เนินก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ท�งวิช�ชีพ	 ได้แก่	 วุฒิ	 ปวช.	 และ	 ปวส.	 

สำ�นักง�นตั้ งอยู่ที่ 	 สำ �นักง�นม�ตรฐ�นอ�ชีว ศึกษ�และวิช�ชีพ	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

ถนนร�ชดำ�เนินนอก	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	โทรศัพท์	๐	๒๐๒๖	๕๕๕๕	ต่อ	๕๐๐๙	เว็บไซต์	

http://bsq.vec.go.th/	

	 ๓.	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ�	(สกอ.)	โดย	สำ�นกัม�ตรฐ�นและประเมนิผล 

คุณภ�พอุดมศึกษ�	 ดำ�เนินก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ระดับอนุปริญญ�	 และระดับปริญญ�	 สำ�นักง�น

ตั้งอยู่ท่ีสำ�นักม�ตรฐ�นและประเมินผลคุณภ�พอุดมศึกษ�	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 

ช้ัน	 ๑๒	 อ�ค�รอุดมศึกษ�	 ๒	 ถนนศรีอยุธย�	 แขวงทุ่งพญ�ไท	 เขตร�ชเทวี	 กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐	 

โทรศัพท์	๐	๒๐๓๙	๕๖๑๒,	๐	๒๐๓๙	๕๖๓๖-๓๙	เว็บไซต์	http://www.mua.go.th/users/bhes/

bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm

	 ๔.		สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสง่เสริมก�รศกึษ�เอกชน	(สช.)	โดย	กลุ่มม�ตรฐ�นก�รศกึษ� 

ดำ�เนินก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�หลักสูตรของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย	 สำ�นักง�นต้ังอยู่ที่ 

กลุ่มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�กลุ่มง�นโรงเรียนนโยบ�ยพิเศษ	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ถนนร�ชดำ�เนินนอก 

เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	โทรศัพท์	๐	๒๒๘๒	๗๗๕๗	เว็บไซต์	www.opec.go.th
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แผนภ�พ แสดงระดับก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�และหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�วุฒิก�รศึกษ�



เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

พ.ศ. ๒๕๔๙

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ว่�ด้วย

ก�รเทยีบคว�มรูว้ฒุติ�่งประเทศและวฒุใินประเทศ	พ.ศ.	๒๕๔๑	ระเบยีบกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ว�่ด้วย 

ก�รเทียบคว�มรู้โรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย	พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และกำ�หนดเกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้	 

ลงวันที่	 ๑๑	 ธันว�คม	๒๕๔๑	ที่มีอยู่เดิม	 เพื่อให้สอดคล้องกับก�รบริห�รร�ชก�รต�มโครงสร้�งใหม่

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รและหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	๒๕๔๔	ต�มพระร�ชบัญญัติ

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ฉะนั้น	อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๘	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร	

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๖	กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่�	“ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�

ในประเทศและต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พ.ศ.	๒๕๔๙”

	 ข้อ	๒	 ระเบยีบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถัดจ�กวนัท่ีประก�ศในร�ชกิจจ�นเุบกษ�เปน็ต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลกิบรรด�ระเบียบ	ประก�ศ	หรอืคำ�ส่ังทีข่ดัหรอืแยง้กบัระเบียบนีแ้ละใหใ้ช้

คว�มในระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ในระเบียบนี้

	 	 	 “ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�”	หม�ยคว�มว่�	ก�รนำ�ผลก�รเรียนที่ได้จ�กก�รศึกษ� 

ในระบบและก�รศกึษ�นอกระบบท่ีกำ�หนดจดุมุง่หม�ย	วธิกี�รศกึษ�	หลกัสตูร	ระยะเวล�ของก�รศกึษ�	

ก�รวัดและประเมินผล	 จ�กสถ�นศึกษ�หรือศูนย์สอบ	 ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ท่ีแน่นอน	 

ม�เทียบเท่�กับวุฒิต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 	 “วุฒิก�รศึกษ�ในประเทศ”	 หม�ยถึง	 วุฒิที่ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ต�มหลักสูตรของประเทศไทย	หรือต�มระบบก�รศึกษ�ของประเทศไทย

	 	 	 “วุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ”	 หม�ยถึง	 วุฒิที่ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ต�มหลักสูตรของต่�งประเทศ	 หรือต�มระบบก�รศึกษ�ของต่�งประเทศ	 ซ่ึงสถ�นศึกษ�อ�จต้ังอยู่

ภ�ยในประเทศหรืออยู่ในต่�งประเทศ
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	 ข้อ	๕	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจะเทียบวุฒิก�รศึกษ�ให้เฉพ�ะวุฒิที่สำ�เร็จก�รศึกษ�

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง	ต�มระเบียบก�รวัดผลและเงื่อนไขต่�ง	ๆ	ของหลักสูตรนั้น	ซึ่งผู้ขอเทียบวุฒิ 

ได้รับจ�กสถ�นศึกษ�ในประเทศหรือสถ�นศึกษ�ต่�งประเทศ	 โดยจะต้องเป็นวุฒิที่ผ่�นก�รเรียน 

หรือก�รสอบเต็มต�มหลักสูตรและต้องไม่ใช่วุฒิที่ศึกษ�ผ่�นสำ�นักศึกษ�ท�งไปรษณีย์	 ก�รฝึกอบรม	 

ก�รดูง�น	ก�รเรียนภ�คฤดูร้อน	ก�รเรียนต�มหลักสูตรระยะสั้น	วุฒิก�รศึกษ�ที่จะเทียบให้	ได้แก่

	 	 	 ๕.๑	 วุฒิก�รศึกษ�	“ก�รศึกษ�ภ�คบังคับ	ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น”

	 	 	 ๕.๒	 วุฒิก�รศึกษ�	“ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น”

	 ข้อ	๖	 ก�รพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ�	 จะพิจ�รณ�วุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและวุฒิ 

ก�รศึกษ�ต่�งประเทศ	ดังนี้

	 	 	 ๖.๑	 วุฒิก�รศึกษ�ในประเทศ

	 	 	 	 ต้องเป็นวุฒิที่ได้จ�กก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรของรัฐหรือหน่วยง�นของรัฐ 

หรือรัฐวิส�หกิจ	 หรือหลักสูตรของเอกชนที่เปิดสอนในสถ�นศึกษ�เอกชนท่ีได้รับอนุญ�ตให้จัดต้ัง 

โดยถูกต้องต�มกฎและระเบียบที่กำ�หนดและได้รับก�รรับรองวิทยฐ�นะหรือรับรองม�ตรฐ�น

	 	 	 ๖.๒	 วฒุกิ�รศกึษ�ต�่งประเทศ	ต้องเปน็วฒุทิีไ่ด้จ�กก�รศกึษ�ต�มหลกัสตูรของรฐั 

หรือเอกชน	ในลักษณะดังต่อไปนี้

	 	 	 	 ๖.๒.๑	 หลักสูตรของรัฐหรือหน่วยง�นของรัฐ	 ที่เปิดสอนในสถ�นศึกษ� 

ของรัฐหรือสถ�นศึกษ�ของเอกชน	หรือรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รสอบ/วัดและประเมินผลหรือให้ก�รรับรอง	

หรือออกประก�ศนียบัตร

	 	 	 	 ๖.๒.๒	 หลักสูตรของเอกชน	ท่ีเปิดสอนในสถ�นศึกษ�เอกชนท่ีได้รับก�รรับรอง 

วิทยฐ�นะหรือรับรองม�ตรฐ�น	 (Accredited)	 จ�กรัฐบ�ลของประเทศนั้น	 หรือจ�กองค์กรซึ่งเป็น 

ที่ยอมรับโดยกระทรวงศึกษ�ธิก�รหรือองค์กรที่ได้รับก�รยอมรับโดยส�กล

	 	 	 	 	 ก�รรบัรองวทิยฐ�นะหรอืรบัรองม�ตรฐ�น	(Accredited)	ในสว่นนี ้

ครอบคลุมถึงโรงเรียนของสถ�นทูต	 หรือโรงเรียนต�มหลักสูตรของรัฐบ�ลประเทศหนึ่งแต่ไปเปิดสอน

ในอีกประเทศหนึ่ง	หรือเป็นโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย

	 ข้อ	๗	 ให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นแต่งตั้งคณะกรรมก�รคณะหนึ่ง	 

เพื่อพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศ	โดยมีหน้�ที่พิจ�รณ�เทียบวุฒิต�มเกณฑ์

ทีก่ำ�หนดและจดัทำ�บญัชปีระก�ศก�รเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�	โดยมหีลักสตูรก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นเปน็หลัก	

คณะกรรมก�รประกอบดว้ย	ผูเ้ชีย่วช�ญด�้นหลกัสตูรก�รเรยีนก�รสอน	ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีน	

จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	จำ�นวนไม่น้อยกว่�	๗	คน	โดยให้สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�เป็นเลข�นุก�ร	

เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�เทียบวุฒิก�รศึกษ�	 ให้พิจ�รณ�เทียบเคียงกับหลักสูตรก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น 

โดยยึดองค์ประกอบที่สำ�คัญ	ดังนี้
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	 	 	 ๗.๑	 จุดหม�ยของหลักสูตร

	 	 	 ๗.๒	 โครงสร้�งของหลักสูตร	ประกอบด้วย

	 	 	 	 ๗.๒.๑	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

	 	 	 	 ๗.๒.๒	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

	 	 	 	 ๗.๒.๓	 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

	 	 	 	 ๗.๒.๔	 เวล�เรียนตลอดหลักสูตร

	 	 	 	 ทัง้นี	้ใหพ้จิ�รณ�คว�มสอดคล้องกนักบัเนือ้ห�ส�ระและม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ 

หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๗๐

	 	 	 ๗.๓	พื้นคว�มรู้เดิมก่อนเข้�ศึกษ�ต�มหลักสูตรที่ม�ขอเทียบวุฒิก�รศึกษ�

	 	 	 ๗.๔	ผลก�รเรียนที่ได้	หรือที่เป็นไปต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

	 ข้อ	๘	 ก�รยื่นคำ�ร้องขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�และก�รกำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียม 

ก�รขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ให้ใช้แบบคำ�ร้องที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

ต�มท้�ยระเบียบนี้	กรณีก�รยื่นคำ�ร้องขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย

ให้ผ่�นก�รรับรองจ�กโรงเรียน	 และได้รับก�รตรวจสอบจ�กสำ�นักบริห�รง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รศึกษ�เอกชน	 และจะต้องเป็นโรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษ�ธิก�รอนุมัติหลักสูตรและอนุญ�ตให้จัดตั้ง

ในประเทศไทย

	 ข้อ	๙	 ใหจ้ดัทำ�ทะเบียนใบเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�ไวเ้ปน็หลกัฐ�นของท�งร�ชก�ร	และในกรณ ี

ท่ีใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ชำ�รุดหรือสูญห�ย	ให้ผู้ได้รับใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�ย่ืนคำ�ร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิ 

ก�รศึกษ�ต�มแบบคำ�ร้องที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

	 ข้อ	๑๐	 คำ�รอ้งขอทีไ่ดย่ื้นหรืออยูใ่นระหว�่งก�รพิจ�รณ�ดำ�เนนิก�รกอ่นก�รใชร้ะเบยีบนี ้

และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ	ให้ดำ�เนินก�รต่อไปต�มระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่�

จะแล้วเสร็จ

	 ข้อ	๑๑	 ให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นเป็นผู้มีอำ�น�จอนุมัติก�รเทียบวุฒิ 

ก�รศึกษ�และลงน�มในใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�

	 ข้อ	๑๒	 ให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นรักษ�ก�รให้เป็นไปต�มระเบียบน้ี 

และให้มีอำ�น�จตีคว�มและวินิจฉัยปัญห�ที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติต�มระเบียบนี้

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๔	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๔๙

 (น�ยจ�ตุรนต์ ฉ�ยแสง)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ว่�ด้วยก�รปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศ 

และต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

พ.ศ. ๒๕๖๐

	 โดยทีเ่ปน็ก�รสมควรปรบัปรงุระเบยีบกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ว�่ดว้ยก�รเทยีบวฒิุก�รศกึษ�
ในประเทศและต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ซ่ึงไม่เหม�ะสมกับก�ลปัจจุบัน	
เพื่อเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จ	ลดก�รควบคุม	และคำ�นึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
	 ฉะนั้น	อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๕	และม�ตร�	๑๒	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ 
บริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๖	กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่�	“ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ว่�ด้วยก�รปรับปรุงระเบียบกระทรวง 
ศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	พ.ศ.	๒๕๖๐”
	 ข้อ	๒	 ระเบยีบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถัดจ�กวนัท่ีประก�ศในร�ชกิจจ�นเุบกษ�เปน็ต้นไป
	 ข้อ	๓	 ใหย้กเลกิระเบียบกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ว�่ดว้ยก�รเทยีบวฒุกิ�รศกึษ�ในประเทศ	
และต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พ.ศ.	๒๕๔๙	รวมถึงบรรด�ระเบียบ	ประก�ศ	หรือคำ�สั่ง 
ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้คว�มในระเบียบนี้แทน
	 ข้อ	๔	 ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ให้สถ�บัน
อุดมศึกษ�แตล่ะแหง่กำ�หนดหลกัเกณฑ	์เงือ่นไขและคณุสมบตัขิองผูท้ีศ่กึษ�ตอ่ในระดบัอดุมศกึษ�ต�ม
คว�มเหม�ะสม
	 ข้อ	๕	 สำ�หรับก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศระดับก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น 
เพื่อสิทธิประโยชน์ในก�รอื่นนอกเหนือจ�กข้อ	๔	 ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องเพื่อให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นดำ�เนนิก�ร	กรณหีลกัสตูรของโรงเรยีนน�น�ช�ตใินประเทศไทย	ใหย้ืน่คำ�รอ้งเพือ่ให ้
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนเป็นผู้พิจ�รณ�

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๕	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๐

 (น�ยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิต่�งประเทศ

	 กระทรวงศึกษ�ธกิ�รขอประก�ศร�ยชือ่วฒิุพร้อมท้ังชือ่ประก�ศนียบตัรของประเทศต่�ง	ๆ  

ที่เทียบคว�มรู้เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	เพื่อทร�บทั่วกัน	ดังต�ร�งต่อไปนี้

ต�ร�งก�รเทียบคว�มรู้วุฒิต่�งประเทศเท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ที่ ประเทศ วุฒิ ชื่อประก�ศนียบัตร หม�ยเหตุ

1 กัมพูช� Grade	11 Bac เดิม

Grade	12 High	School ปัจจุบัน

2 เก�หลี Senior	High	School High	School	Certificate

3 แคน�ด� High	School General	High	School	Diploma Alberta

Alberta	High	School	Diploma

Senior	Secondary	Graduation	Diploma British	

ColumbiaBritish	Columbia	Certificate	of	Graduation

Ontario	Secondary	School	Diploma Ontario

Diplome	d’Etudes	Secondaires Quebec

4 จีน Senior	High	School Senior	Middle	School/Senior	High	School	

5 ญี่ปุ่น Kotogago	Sotsugyo	

Shomeisho

Senior	High	School

6 เดนม�ร์ก Gymnasium Studentereksamen

7 ตุรกี Lise Lise	Diplomasi

8 ไต้หวัน Senior	High	School Senior	High	School

9 นิวซีแลนด์ Sixth	Form/Year	12/Form	6 Sixth	Form	Certificate/Unit	Standard ต�มเกณฑ์กำ�หนด

10 บร�ซิล Certificado	de	Conclusao	

de	2	Grau

Certificado	de	Conclusao	de	2	Grau

11 บังคล�เทศ Higher	Secondary	School Higher	Secondary	School	Certificate

12 ป�กีสถ�น Higher	Secondary	School Higher	Secondary	School	Certificate
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ที่ ประเทศ วุฒิ ชื่อประก�ศนียบัตร หม�ยเหตุ

13 เนเธอร์แลนด์ HAVO	(Higher	General	
Secondary	Education)

HAVO	Diploma

14 บร�ซิล Certificado	de	Conclusao	
de	2	Grau

Certificado	de	Conclusao	de	2	Grau

15 บังคล�เทศ Higher	Secondary	School Higher	Secondary	School	Certificate

16 ป�กีสถ�น Higher	Secondary	School Higher	Secondary	School	Certificate

17 ฝรั่งเศส Terminale	(Bcalaureat) Diplome	du	Baccalaureat

18 ม�เลเซีย Form	V Sijil	Pelajaran	Malaysia/MCE

19 เยอรมัน Gymnasium,	Abitur Abiturient	หรือ	Reifezeugnis

20 รัสเซีย Grade	11/High	School Attectat	(Certificate	of	High	School	Ed.)

21 ล�ว Upper	Secondary	School อุดมศึกษ�	หรือ	มัธยมศึกษ�

22 เวียดน�ม Tot	Nghiep	Pho	Thong Tot	Nghiep	Pho	Thong

23 ศรีลังก� GCE	‘O’	level Sri	Lanka	General	Certificate	of	Education สอบผ่�นอย่�งตำ่� 
5	วิช�	เกรด	C	
หรือ	D

24 สหรัฐอเมริก� High	School High	School	Diploma

High	School	Equivalency	Diploma

25 สหรัฐอ�หรับ 
เอมิเรตส์

Thanawiah	Ammah Secondary	School	Certificate

26 สกอตแลนด์ SCE Scottish	Certificate	of	Education ระดับ	Standard	
อย่�งตำ่�	5	วิช�	
เกรด	A1	ถึง	D1

27 สิงคโปร์ GCE Singapore-Cambridge	GCE	‘O’	level ต�มเกณฑ์อังกฤษ

28 ออสเตรเลีย Year	12 ACT	Year	12	Certificate ACT

Higher	School	Certificate New	South	
Wales

South	Australian	Certificate	of	Education Northen	 
Territory

Senior	Certificate Queensland

South	Australian	Certificate	of	Education South	Australia

Tasmanian	Certificate	of	Education Tasmania

Victorian	Certificate	of	Education Victoria

Certificate	of	Secondary	Education Western	 
Australia



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

30

ที่ ประเทศ วุฒิ ชื่อประก�ศนียบัตร หม�ยเหตุ

29 อินเดีย ชื่อเดียวกับประกาศนียบัตร All	India	Senior	School	Certificate

All	India	Higher	Secondary	Certificate

Higher	Secondary	Certificate

Indian	School	Certificate

Intermediate	Certificate

30 อิหร่�น Fourth	Grade/High	School Diploma/Certificate	of	Completion	of	 

Secondary	School

31 อินโดนีเซีย General	Senior	 

Secondary	School

Higher	Secondary	Certificate

32 อังกฤษ GCSE,	IGCSE,	GCE	‘O’	

level,	‘A’	level,	‘AS’

GCSE,	IGCSE,	GCE	‘O’	level,	‘A’	level,	‘AS’ ต�มเกณฑ์กำ�หนด

33 อัฟริก�ใต้ Form	6 Senior	Certificate

34 ไอร์แลนด์ Form	6 Leaving	Certificate ระดบั	Senior	Level

35 ฮ่องกง Form	5 (Form	5)

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	18	มกร�คม	พ.ศ.	2545

 (น�ยจรูญ ชูล�ภ)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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บัญชีร�ยชื่อวุฒิก�รศึกษ�จ�กต่�งประเทศที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รของประเทศไทย

เทียบเท่�ก�รศึกษ�ภ�คบังคับต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ที่
ชื่อประเทศ

ภ�ษ�อังกฤษ
ชื่อประเทศภ�ษ�ไทย

ชื่อวุฒิ/ประก�ศนียบัตร 

(Junior High School)
หม�ยเหตุ

1 Australia เครือรัฐออสเตรเลีย Year	10	Certificate Australian	Capital	 

Territory	(ACT)

School	Certificate	(เดิม) New	South	Wales

Record	of	School	Achievement	(ใหม่)

Year	10 Northern	Territory

Year	10 Queensland

Year	10 South	Australia

Year	10 Tasmania

Year	10 Victoria

Year	10 Western	Australia

2 Austria ส�ธ�รณรัฐออสเตรีย Klasse	9	(Polytechnische	Schule)

3 Bangladesh ส�ธ�รณรัฐประช�ชน

บังกล�เทศ

Secondary	School	Certificate

4 Belgium ร�ชอ�ณ�จักรเบลเยียม Secundair	Onderwijs-Orienteringsattest	A 

(Lower	Secondary	Education)

5 Bhutan ร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�น Bhutan	Certificate	of	Secondary	

Education

6 Cambodia ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� Lower	Secondary	Education

7 Canada แคน�ด� Grade	9

8 China ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน Junior	Middle	School

Junior	High	School สำ�หรับผู้จบปี	2554 

เป็นต้นไป

9 Czech	Republic ส�ธ�รณรัฐเช็ก Základni	škola	(Grade	9)

10 Finland ส�ธ�รณรัฐฟินแลนด์ Perusopetuksen	Päättötodistus	 

(Lower	Secondary	School)

11 France ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส Diplôme	National	du	Brevet

12 Germany สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี Hauptschulabschluss

Realschule/Sekundarstufe	I

Hauptschule

Realschulabschluss
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ที่
ชื่อประเทศ

ภ�ษ�อังกฤษ
ชื่อประเทศภ�ษ�ไทย

ชื่อวุฒิ/ประก�ศนียบัตร 

(Junior High School)
หม�ยเหตุ

Qualifizierten	Hauptschulabschluß	

(Class	9)

สอบเทียบ

Mittleren	Schulabschluss

13 Hong	Kong ฮ่องกง Form	3/Secondary	3

14 Iceland ไอซ์แลนด์ Grade	10

15 India ส�ธ�รณรัฐอินเดีย Indian	Certificate	of	Secondary	 

Education

Secondary	School	(Class	10)

Class	X	(Class	10)

16 Indonesia ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย Surat	Tanda	Tamat	Belajai	(Junior	High	

School)

Madrasah	Tsanawiyah	(Junior	High	

School)

17 Ireland ส�ธ�รณรัฐไอร์แลนด์ Junior	Certificate

18 Japan ญี่ปุ่น Junior	High	School

19 Korea,	South ส�ธ�รณรัฐเก�หลี Junior	High	School

20 Laos ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย 

ประช�ชนล�ว

Lower	Secondary	Education

21 Macau ม�เก๊� Junior	High	School

22 Malaysia สหพันธรัฐม�เลเซีย Pentaksiran	Tingkatan	3	(PT3)

Penilaian	Menengah	Rendah

Junior	Middle	Three

23 Myanmar ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พ 

เมียนม�

Matriculation	(Basic	Education)

24 Nepal สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยเนป�ล

School	Leaving	Certificate

25 New	Zealand นิวซีแลนด์ Year	9

26 Nigeria สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐไนจีเรีย Basic	Education	Certificate	(Class	9)

27 Norway ร�ชอ�ณ�จักรนอร์เวย์ Vitnemål	for	Grunnskolen

28 Pakistan ส�ธ�รณรัฐอิสล�มป�กีสถ�น Secondary	School	Certificate

29 Philippines ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์ Fourth	Year

30 Scotland สกอตแลนด์ Secondary	4
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31 Singapore ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ GCE	‘O’	level ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

Secondary	4	Express

Secondary	5

32 South	Africa ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต้ Grade	9

33 Sweden ร�ชอ�ณ�จักรสวีเดน Grundskolan

34 Switzerland สหพันธรัฐสวิส Certificat	D’Etudes	Secondaires	 

(Lower	Secondary	School	Certificate)

Sekundarschule/Sekundarstufe	I

35 Taiwan ไต้หวัน Junior	High	School

36 UK	(United	

Kingdom)

สหร�ชอ�ณ�จักร IGCSE,	GCSE,	GCE	‘O’	level ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

Year	9

37 USA	(United	

States	of	

America)

สหรัฐอเมริก� Grade	9

38 Vietnam ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยม

เวียดน�ม

Bang	Tot	Nghiep	Trung	Hoc	Co	So	

(Lower	Secondary	Education)
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1 Algeria ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย 

ประช�ชนแอลจีเรีย

Secondary	School	Certificate

2 Australia เครือรัฐออสเตรเลีย ACT	Year	12	Certificate Australian	Capital	 

Territory	(ACT)

Higher	School	Certificate New	South	Wales

Northern	Territory	Certificate	of	 

Education	and	Training

Northern	Territory

Senior	Certificate

QueenslandQueensland	Certificate	of	 

Education

South	Australian	Certificate	of	 

Education

South	Australia

Tasmanian	Certificate	of	 

Education

Tasmania

Victorian	Certificate	of	 

Education

Victoria

Western	Australian	Certificate	of	 

Education

Western	Australia

3 Austria ส�ธ�รณรัฐออสเตรีย Reifeprüfungszeugnis	(Higher	School	

Certificate)

4 Azerbaijan ส�ธ�รณรัฐอ�เซอร์ไบจ�น Tam	Orta	Təhsil	Haqqinda	Attestat	

(High	School	Diploma)

5 Bangladesh ส�ธ�รณรัฐประช�ชน

บังกล�เทศ

Higher	Secondary	Certificate

6 Belarus ส�ธ�รณรัฐเบล�รุส

(General	Certificate	of	High	

School	Education)
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7 Belgium ร�ชอ�ณ�จักรเบลเยียม Diploma	van	Secundair	Onderwijs	

(Secondary	Education)

Getuigschrift	van	Hoger	Secundair	

Onderwijs	(Secondary	Education)

Certificat	d’Enseignement		Secondaire	

Supérieur	(Upper	Secondary	Education)

8 Bhutan ร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�น Bhutan	Higher	Secondary	Education	

Certificate

9 Brazil สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐบร�ซิล Certificado	de	Conclusão	do	Ensino	

Médio	(High	School	Education)

Curso	de	Ensino	Médio	(Secondary	 

School)

10 Cambodia ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� Upper	Secondary	Education

Technical	Vocational	Diploma	Lavel	III

Remedial	Senior	High	School	 

Education	(Non-Formal	Education)

Buddhist	Upper	Secondary	Education

11 Cameroon ส�ธ�รณรัฐแคเมอรูน General	Certificate	of	Education	 

‘Ordinary	Level’,	‘Advanced	Level’

Baccalauréat	de	l’Enseignement	

Secondaire

12 Canada แคน�ด� Alberta	High	School	Diploma Alberta

British	Columbia	Certificate	of	 

Graduation

British	Columbia

British	Columbia	Secondary	School	

Equivalency	Certificate

British	Columbia	Adult	Graduation	

Diploma

Ontario	Secondary	School	Diploma Ontario

Diplôme	d’études	Secondaires	 

(Secondary	School	Diploma)

Quebec

High	School	Diploma Manitoba

Grade	12 Saskatchewan
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High	School	Graduation	Diploma Nova	Scotia

Prince	Edward	Island	High	School	

Graduation	Certificate

Prince	Edward	

Island

13 Chile ส�ธ�รณรัฐซิลี Licencia	de	Enseñanza	Media	 

(High	School)

14 China ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน Senior	Middle	School

Senior	High	School สำ�หรับผู้จบปี	2554 

เป็นต้นไป

15 Congo ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยคองโก Diplome	D’Etat

16 Cuba ส�ธ�รณรัฐคิวบ� Bachiller	(Senior	High	School)

17 Denmark ร�ชอ�ณ�จักรเดนม�ร์ก Studentereksamen	(General	Upper	

Secondary	School	Leaving	Certificate)

Hægri	FyrireikingarpróvtØka	(School	

Leaving	Certificate)

HØjere	forberedelseseksamen	

(Certificate	of	Higher	Preparatory)

HØjere	Handelseksamen	(Higher	 

Commercial	Course/Commercial	

Course)

HØjere	teknisk	eksamen	(Higher	 

Technical	Course)

18 Egypt ส�ธ�รณรัฐอ�หรับอียิปต์ Al-Azhar	Secondary	Certificate

19 Ethiopia สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยเอธิโอเปีย

Ethiopian	School	Leaving	Certificate

20 Finland ส�ธ�รณรัฐฟินแลนด์ Lukion	Päättötodistus	 

(Upper	Secondary	School)

Dimissionsbetyg	från	gymnasiet	 

(Upper	Secondary	School)

Gymnasiets	Avgångsbetyg	(Upper	 

Secondary	School	Leaving	Certificate)

Turvallisuusalan	Perustutkinto	 

(Vocational	High	School)
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21 France ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส Diplôme	du	Baccalauréat Général

Diplôme	du	Baccalauréat Technologique

Diplôme	du	Baccalauréat Professionnel

Diplôme	D’accès	Aux	Études	

Universitaires

22 Germany สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี Abitur/Allgemeinen	Hochschulreife	

(Certificate	of	General	Entitlement	to	

University	Entrance)

Fachhochschulreife	(Advanced	 

Technical	College	Entrance	 

Qualification	Certificate)

Abschlußzeugnis	(Vocational	School	

Leaving	Certificate)

Reifezeugnis	(School	Leaving	 

Certificate)

Zeugnis	der	reife	(Certificate	of	 

Maturity)

23 Ghana ส�ธ�รณรัฐก�น� Senior	Secondary	School	Certificate สอบผ่�นไม่ตำ่�กว่�	 

5	ร�ยวิช�	ไม่ซำ้�กัน

24 Greece ส�ธ�รณรัฐเฮลเลนิก

25 Guinea ส�ธ�รณรัฐกินี Baccalaureat	Deuxieme	(2EME)	Partie

Baccalaureat	Unique	(Social	Sciences)	

26 Hong	Kong ฮ่องกง Form	5/Secondary	5

Form	6/Secondary	6 สำ�หรับผู้จบปี	2555	

เป็นต้นไป

27 India ส�ธ�รณรัฐอินเดีย All	India	Senior	School	Certificate

Higher	Secondary	Certificate

Indian	School	Certificate

Intermediate

Pre-University
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28 Indonesia ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย Sekolah	Menengah	Umum	(Senior	

General	High	School	Certificate)

Sekolah	Menengah	Atas	(Senior	High	

School)

Sekolah	Menengah	Kejuruan	 

(Vocational	High	School)

29 Iran ส�ธ�รณรัฐอิสล�มอิหร่�น Diploma/Certificate	of	Completion	of	

Secondary	School

High	School

Technical	High	School

Adult	Technical	High	School

Adult	High	School

30 Ireland ส�ธ�รณรัฐไอร์แลนด์ Leaving	Certificate สอบผ่�นไม่ตำ่�กว่�	 

5	ร�ยวิช�	ไม่ซำ้�กัน	

เกรด	A1-D1

31 Israel รัฐอิสร�เอล Matriculation	Certificate

32 Italy ส�ธ�รณรัฐอิต�ลี Diploma	di	Scuola	Superiore	 

(Formerly	Maturità)	Scientifica/ 

Classica/Tecnica/Linguistica/ 

Professionale/Magistrale/Artistica

Istruzione	Secondaria	Superiore	 

(Upper	Secondary	Education)

Istituto	Tecnico	per	il	Turismo	 

(Vocational	Secondary	Diploma)

33 Japan ญี่ปุ่น Senior	High	School

Adult	Senior	High	School

Upper	Secondary	School	Equivalency

34 Jordan ร�ชอ�ณ�จักรฮัชไมต์จอร์แดน General	Secondary	Education	 

Certificate

35 Kenya ส�ธ�รณรัฐเคนย� Kenya	Certificate	of	Secondary	 

Education

สอบผ่�นไม่ตำ่�กว่�	 

5	ร�ยวิช�	ไม่ซำ้�กัน

36 Korea,	North ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย 

ประช�ชนเก�หลี

Senior	Middle	School
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37 Korea,	South ส�ธ�รณรัฐเก�หลี High	School

High	School	Graduation	Equivalency

38 Kuwait รัฐคูเวต General	Secondary	Education	 

Certificate

39 Laos ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย 

ประช�ชนล�ว

Upper	Secondary	Education

Adult	Upper	Secondary	Education

Buddhist	Upper	Secondary	School

40 Lithuania ส�ธ�รณรัฐลิทัวเนีย Brandos	Atestatas	(School	Leaving	

Certificate)

41 Macau ม�เก๊� Senior	High	School

42 Malaysia สหพันธรัฐม�เลเซีย Malaysia	Certificate	of	Education	(MCE)

Sijil	Pelajaran	Malaysia	(SPM)

Senior	Middle	Three

43 Morocco ร�ชอ�ณ�จักรโมร็อกโก Attestation	du	Baccalauréat	 

(High	School)

44 Netherlands ร�ชอ�ณ�จักรเนเธอร์แลนด์ Hoger	Algemeen	Voortgezet	Onderwijs

Voorbereidend	Wetenschappelijk	

Onderwijs

Voorbereidend	Middelbaar	

Beroepsonderwijs

Voorbereidend	Beroepsonderwijs

Middelbaar	Beroepsonderwijs

Middelbaar	Algemeen	Voortgezet	

Onderwijs

45 Nepal สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยเนป�ล

Higher	Secondary	Education

46 New	Zealand นิวซีแลนด์ Sixth	Form	Certificate ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

the	NZQA	Standards

47 Nigeria สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐไนจีเรีย West	African	Senior	School	Certificate สอบผ่�นไม่ตำ่�กว่�	

5	ร�ยวิช�	ไม่ซำ้�กันSenior	School	Certificate
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48 Norway ร�ชอ�ณ�จักรนอร์เวย์ Vitnemål	for	Videregående	Opplæring 

(Upper	Secondary	Education	and	

Training)

Kompetansebevis	for	Videregående	

Opplæring	(Upper	Secondary	 

Education	and	Training)

49 Pakistan ส�ธ�รณรัฐอิสล�มป�กีสถ�น Higher	Secondary	School	Certificate

Intermediate

50 Palestine ป�เลสไตน์ General	Secondary	Education	 

Certificate

51 Poland ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์

52 Russia สหพันธรัฐรัสเซีย Attectat	o	cp               

 paɜoBaHNN	(Certificate	

of	Secondary	(Complete)	General	

Education

53 Saudi	Arabia ร�ชอ�ณ�จักรซ�อุดีอ�ระเบีย Secondary	School	Graduation	 

Certificate

54 Scotland สกอตแลนด์ Scottish	Certificate	of	Education	(SCE)	

‘Standard	Grade’	Level,	‘Intermediate’ 

Level,	‘Higher’	Level

ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

55 Singapore ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ GCE	‘O’	level,	GCE	‘A’	level ต�มเกณฑ์อังกฤษ

56 Slovenia ส�ธ�รณรัฐสโลวีเนีย Srednjega	Izobraževanja	(Secondary	

School)

Spričevalo	o	poklicni	maturi	 

(Secondary	Technical	Education)

57 Somalia สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐโซม�เลีย Secondary	School	Leaving	Certificate

58 South	Africa ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต้ (National)	Senior	Certificate สอบได้อย่�งตำ่�	 

5	ร�ยวิช�	ไม่ซำ้�กัน

59 Sir	Lanka ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยม 

ประช�ธิปไตยศรีลังก�

Sri	Lanka	General	Certificate	of	 

Education	‘Ordinary	Level’,	 

‘Advanced	Level’

ต�มเกณฑ์อังกฤษ

60 Sweden ร�ชอ�ณ�จักรสวีเดน Gymnasieskolan	(Upper	Secondary	

School)

Gymnasial	Vuxenutbildning	(Adult	

Upper	Secondary	School)
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61 Switzerland สหพันธรัฐสวิส Maturitätszeugnis

Certificat	de	Maturité

Fähigkeitszeugnis	(Federal	Certificate	

of	Vocational	Education	and	Trainning

Fachmittelschulausweis	(Intermediate	

Vocational	School)

62 Syria ส�ธ�รณรัฐอ�หรับซีเรีย General	Secondary	Education	 

Certificate

63 Taiwan ไต้หวัน Senior	High	School	(High	School)

Vocational	High	School

64 Timor	Leste ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย 

ติมอร์-เลสเต

Ensino	Secundário	Diploma	(Senior	

High	School)

Ensino	Técnico-Profissional	Diploma	

(Technical	High	School)

65 Turkey	 ส�ธ�รณรัฐตุรกี Lise	Diplomasi	(High	School)

Meslek	Lisesi	Diplomasi	(Vocational	

High	School)

Anadolu	Imam-Hatip	Lisesi	Diplomasi	

(Anatolian	Religious	Vocational	 

High	School)

Anadolu	Lisesi	Diplomasi	(Anatolian	

High	School)

Anadolu	Öğretmen	Lisesi	Diplomasi 

(Teachers	Training	Anatolian	High	

School)

66 UAE	(United	

Arab	 

Emirates)

สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ Grade	12

67 UK	(United	

Kingdom)

สหร�ชอ�ณ�จักร GCSE,	IGCSE,	GCE	‘O’	level,	GCE	‘AS’,	

GCE	‘A’	level

ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

68 USA	(United	

States	of	

America)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma

High	School	Equivalency	Diploma	

(Credential)/GED	Tests
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ที่
ชื่อประเทศ

ภ�ษ�อังกฤษ
ชื่อประเทศภ�ษ�ไทย

ชื่อวุฒิ/ประก�ศนียบัตร 

(High School)
หม�ยเหตุ

69 Uzbekistan ส�ธ�รณรัฐอุซเบกิสถ�น Certificate	of	Secondary	Education

70 Venezuela ส�ธ�รณรัฐโบลีว�ร์

แห่งเวเนซุเอล�

Educacion	Media	General	En	Ciencias	

(High	School)

71 Vietnam ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม BẮNG	TỐT	NGHIỆP	TRUNG	HỌC	PHỐ	

THÔNG	(High	School)

72 Zambia ส�ธ�รณรัฐแซมเบีย School	Certificate

73 Zimbabwe ส�ธ�รณรัฐซิมบับเว Zimbabwe	General	Certificate	of	 

Education	‘Ordinary	Level’,	‘Advanced	

Level’

ต�มเกณฑ์อังกฤษ
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิจ�กโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย

	 ต�มท่ีกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้เทียบคว�มรู้วุฒิจ�กโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย 

เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ในช่วงเวล�ที่โรงเรียนได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	นั้น	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ขอประก�ศร�ยชื่อวุฒิต่�ง	 ๆ	 พร้อมข้อมูลพื้นฐ�นของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทยที่ได้รับ 

ก�รเทียบคว�มรู้เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	เพื่อทร�บทั่วกัน	ดังต�ร�งต่อไปนี้

ต�ร�งก�รเทียบคว�มรู้เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย

ลำ�ดับ

ที่
ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ระบบก�รศึกษ� ชื่อวุฒิ/ชื่อประก�ศนียบัตร หลักสูตร

องค์กรที่รับรอง

ม�ตรฐ�น

1 โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษ�

(Ruamrudee	International	

School)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน WASC

เยอรมัน Maturitaet	หรือ	 

Muturitaetszeugnis

ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์

รัฐบ�ลสวิส

2 โรงเรียนสถ�นศึกษ�น�น�ช�ติ

(International	School	Bangkok)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน WASC

3 โรงเรียนบ�งกอกพัฒน�

(Bangkok	Patana	School)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE,	GCE	‘O’	 

level	และ	‘A’	level	และ	IB

อังกฤษ WES

High	School	

ได้รับ	Bangkok	Patana	

Academic	Diploma

โรงเรียน สช.ศธ.

4 โรงเรียนน�น�ช�ติเชียงใหม่

(Chiangmai	International	

School)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน WASC

5 โรงเรียนน�น�ช�ติเอกมัย

(Ekamai	International	School)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน WASC

6 โรงเรียนน�น�ช�ติเซนต์จอห์น

(St.	John’s	International	

School)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE,	GCE	‘A’	

level

อังกฤษ WES



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

44

ลำ�ดับ

ที่
ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ระบบก�รศึกษ� ชื่อวุฒิ/ชื่อประก�ศนียบัตร หลักสูตร

องค์กรที่รับรอง

ม�ตรฐ�น

7 โรงเรียนน�น�ช�ติใหม่ 

แห่งประเทศไทย

(New	International	School	 

of	Thailand)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE,	GCE	‘O’	 

level	และ	‘A’	level	และ	IB

อังกฤษ ECIS

8 โรงเรียนประช�คมน�น�ช�ติ

(International	Community	

School)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน WASC

9 โรงเรียนน�น�ช�ติภ�คตะวันออก

(International	School	Eastern	

Seaboard)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน WASC

10 โรงเรียนดิอเมริกันสคูลออฟแบงค็อก

(The	American	School	of	

Bangkok)

(โรงเรียนน�น�ช�ติดิษยะศริน	เดิม)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน WASC	และ	

สช.ศธ.

11 โรงเรียนน�น�ช�ติจักรว�ล

(Universal	International	

School)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE,	GCE	‘O’	 

level,	และ	AICE

อังกฤษ สช.ศธ.

12 โรงเรียนน�น�ช�ติอเมริกันแปซิฟิก

(The	American	Pacific	 

International	School)	

(โรงเรียนน�น�ช�ติเอกปัญญ�เดิม)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน สช.ศธ.

13 โรงเรียนน�น�ช�ติไทย-จีน

(Thai-Chainese	International	

School)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	Grade	12	Certificate

โรงเรียน สช.ศธ.

14 โรงเรียนน�น�ช�ติดัลลิช

(Dulwich	International	School)

อังกฤษ GCSE	และ	IB อังกฤษ WES

15 โรงเรียนน�น�ช�ตินครพ�ยัพ

(Nakorn	payap	International	

School)

สหรัฐอเมริก� High	School	

ได้รับ	High	School	Diploma

โรงเรียน WASC

16 โรงเรียนน�น�ช�ติรวมบัณฑิต

(International	School	of	the	

Regents)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE,	GCE	‘A’	 

และ	‘AS’	level

อังกฤษ สช.ศธ.
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	 ทั้งนี้	 จะต้องมีเอกส�รแสดงระยะเวล�ที่โรงเรียนได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รศึกษ� 

ม�ประกอบด้วย

หม�ยเหตุ	 สช.ศธ.	 =	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�เอกชน	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 WASC	 =	 Western	Association	of	Schools	and	Colleges

	 WES	 =	 World-Wide	Education	Services

	 ECIS	 =	 European	Council	of	International	Schools

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	18	มกร�คม	พ.ศ.	2545

 (น�ยจรูญ ชูล�ภ)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย เพิ่มเติม

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรแจ้งให้ทร�บก�รเทียบวุฒิเท่�ก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	 จ�กโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทยเพ่ิมเติม	 พร้อมข้อมูลพ้ืนฐ�นของโรงเรียน	 (ระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย)	 ในช่วงเวล�ที่โรงเรียนได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	 (โดยต้องแสดง

เอกส�รก�รรับรองม�ตรฐ�น)	จึงประก�ศม�ให้ทร�บทั่วกัน	ดังต�ร�งต่อไปนี้

ต�ร�งก�รเทียบวุฒิเท่�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย

ลำ�ดับ

ที่
ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ระบบก�รศึกษ�

ชื่อวุฒิ/

ชื่อประก�ศนียบัตร
หลักสูตร

องค์กรที่รับรอง

ม�ตรฐ�น

1 โรงเรียนน�น�ช�ตินีว�

(Niva	International	School)

สหรัฐอเมริก� Diploma โรงเรียน สช.ศธ.

(บ�งปีก�รศึกษ�)

2 โรงเรียนน�น�ช�ติเซนต์จอห์นแมรี

(St.	John	Mary	International 

School)

สหรัฐอเมริก� Diploma โรงเรียน สช.ศธ.

(บ�งปีก�รศึกษ�)

3 โรงเรียนน�น�ช�ติไทย-อเมริกัน

(Thai-American	International	

School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma โรงเรียน สช.ศธ.

(บ�งปีก�รศึกษ�)

4 โรงเรียนน�น�ช�ติคิว	เอส	ไอ	ภูเก็ต

(QSI	International	School	 

of	Phuket)

สหรัฐอเมริก� Diploma	of	Graduation โรงเรียน สช.ศธ.

(บ�งปีก�รศึกษ�)

5 โรงเรียนน�น�ช�ติสย�ม

(Siam	International	School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma โรงเรียน สช.ศธ.

(บ�งปีก�รศึกษ�)

6 โรงเรียนน�น�ช�ติเกรซ

(Grace	International	School)

สหรัฐอเมริก� Diploma	of	Graduation โรงเรียน WASC

7 โรงเรียนพระมห�ไถ่วิเทศศึกษ�

(Redeemer	International	

School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma สหรัฐอเมริก� WASC
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ลำ�ดับ

ที่
ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ระบบก�รศึกษ�

ชื่อวุฒิ/

ชื่อประก�ศนียบัตร
หลักสูตร

องค์กรที่รับรอง

ม�ตรฐ�น

8 โรงเรียนฝรั่งเศสน�น�ช�ติ	กรุงเทพ

(Lycee	Francais	International	

de	Bangkok)

ฝรั่งเศส Diplome	du	 

Baccalaureat	General

ฝรั่งเศส สำ�นักง�นก�รศึกษ�

ฝรั่งเศส 

ในต่�งประเทศ

9 โรงเรียนน�น�ช�ติแอ๊ดเวนต์

ร�มคำ�แหง

(Ramkhamhaeng	Advent	

International	School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma โรงเรียน WASC

10 โรงเรียนน�น�ช�ติส�ทรใหม่

(New	Sathorn	International	

School)

สหรัฐอเมริก� Diploma โรงเรียน NCA	(NCA	CASI),	

CITA

11 โรงเรียนน�น�ช�ติกรุงเทพ	

(Bangkok	International	 

Academic	School)	เปลี่ยนชื่อ

เป็น	โรงเรียนน�น�ช�ติคริสเตียน

กรุงเทพ	(Bangkok	Christian	

International	School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma โรงเรียน CITA

12 โรงเรียนน�น�ช�ติคอนคอร์เดียน

(Concordian	International	

School)

น�น�ช�ติ IB IBO NEASC,	CIS

13 โรงเรียนน�น�ช�ติคิซ	อินเตอร์

เนชั่นแนล	

(KIS	International	School)

น�น�ช�ติ IB IBO CIS

14 โรงเรียนประช�คมน�น�ช�ติ

บ�งน�

(International	Community	

School	Bangna)

สหรัฐอเมริก� High	School	 

Graduation	Diploma

โรงเรียน WASC

15 โรงเรียนน�น�ช�ติล�นน�

(Lanna	International	School)

อังกฤษ Graduation	Diploma โรงเรียน WASC

16 โรงเรียนน�น�ช�ติใหม่ 

แห่งประเทศไทย	

(New	International	School	of	

Thailand)

อังกฤษ Graduation	Diploma โรงเรียน ECIS,	NEASC



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

48

หม�ยเหตุ 

	 สช.ศธ.	 =	 สำ�นักบริห�รง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	

	 	 	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 WASC	 =	 Western	Association	of	Schools	and	Colleges

	 NEASC	 =	 New	England	Association	of	Schools	and	Colleges

	 CITA	 =	 The	Commission	on	International	and	Trans-Regional	Accreditation

	 CIS	 =	 Council	of	International	Schools

	 ECIS	 =	 European	Council	of	International	Schools

	 NCA	 =	 North	Central	Association	of	Colleges	and	Schools

	 NCA	CASI	 =	 North	 Central	 Association	 Commission	 on	 Accreditation	 

	 	 	 and	Schools	Improvement

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	11	สิงห�คม	พ.ศ.	2551

 (น�ยสมช�ย วงศ์สวัสดิ์)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรแจ้งให้ทร�บเกี่ยวกับก�รเทียบวุฒิเท่�

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทยเพ่ิมเติม	 พร้อมข้อมูลพื้นฐ�นของ

โรงเรียน	 (ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย)	 ในช่วงเวล�ท่ีโรงเรียนได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	 

(โดยแสดงเอกส�รก�รรับรองม�ตรฐ�น)	จึงประก�ศม�ให้ทร�บทั่วกัน	ดังต�ร�งต่อไปนี้

ต�ร�งก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของโรงเรียนน�น�ช�ติในประเทศไทย

ลำ�ดับ
ที่

ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ระบบก�รศึกษ�
ชื่อวุฒิ/

ชื่อประก�ศนียบัตร
หลักสูตร

องค์กรที่รับรอง
ม�ตรฐ�น

1 โรงเรียนน�น�ช�ติเซนต์แอนดรูว์ส	
กรุงเทพฯ
(St.	Andrews	International	
School	Bangkok)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE,	IB	และ	
High	School	 
Graduation	Diploma

อังกฤษ,	
น�น�ช�ติและ
ผสมผส�น

CFBT	และ	สมศ.

2 โรงเรียนน�น�ช�ติบริติชโคลัมเบีย
(British	Columbia	International 
School)

แคน�ด� เกรด	12 รัฐบริติช
โคลัมเบีย

สมศ.	และ	 
Province	of	 

British	Columbia,	
MOE,	Canada

3 โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเกวลี	
(หทัยร�ษฎร์)	(Kevalee	 
International	School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma สหรัฐอเมริก� สมศ.	และ	WASC

4 โรงเรียนน�น�ช�ติเวลล์ส-อ่อนนุช
(Wells	International	School	
On	Nut	Campus)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma California	
Department	
of	Education

WASC	และ	สมศ.	

5 โรงเรียนน�น�ช�ติเปรม	ติณสูล�นนท์	
อินเตอร์แนชชั่นแนล	สคูล
(Prem	Tinsulanonda	 
International	School)

อังกฤษ GCSE,	IB อังกฤษ	และ
น�น�ช�ติ

NEASC,	CIS	 
และ	สมศ.	

6 โรงเรียนน�น�ช�ติโจซูอิกัน	กรุงเทพ
(Josuikan	Bangkok	 
International	School)

ญี่ปุ่น เกรด	12 ญี่ปุ่น สมศ.	 
และรัฐบ�ลญี่ปุ่น
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ลำ�ดับ
ที่

ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ระบบก�รศึกษ�
ชื่อวุฒิ/

ชื่อประก�ศนียบัตร
หลักสูตร

องค์กรที่รับรอง
ม�ตรฐ�น

7 โรงเรียนน�น�ช�ติเซนต์สตีเฟ่นส์
(St.	Stephen’s		International	
School)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE	และ	
The	High	School	
Diploma

อังกฤษ	และ
โรงเรียน

CIS,	NEASC	 
และ	สมศ.

8 โรงเรียนน�น�ช�ติส�ทรใหม่	
(New	Sathorn	International	
School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma รัฐแคลิฟอร์เนีย NCA,	CITA	 
และ	สมศ.

9 โรงเรียนน�น�ช�ติแอ๊ดเวนตีส	 
กรุงเทพ	
(Bangkok	Adventist	 
International	School)

สหรัฐอเมริก� General	Diploma/
College	Preparatory	
Diploma

สหรัฐอเมริก� WASC
และ	สมศ.

10 โรงเรียนน�น�ช�ติแพน-เอเชีย
(Pan-Asia	International	
School)

สหรัฐอเมริก� High	School	 
Diploma,	IB

รัฐแมสส�	 
ซูเซตส์	
น�น�ช�ติ

WASC
และ	สมศ.

11 โรงเรียนน�น�ช�ติ	แอ๊ดเวนตี
สมิชชั่น
(Adventist	International	
Mission	School)	

สหรัฐอเมริก� General	Diploma/
College	Preparatory	
Diploma

โรงเรียน
น�น�ช�ติ
เอกมัย

WASC
และ	สมศ.

12 โรงเรียนน�น�ช�ติพระคุณกรุงเทพ
(Bangkok	Grace	International	
School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma Lynchburg	
Christian	
Academy	 
รัฐเวอร์จิเนีย

WASC
และ	สมศ.

13 โรงเรียนน�น�ช�ติ	กีรพัฒน์
(Keerapat	International	
School)

สหรัฐอเมริก� Secondary	School	
Diploma

สหรัฐอเมริก� WASC
และ	สมศ.

14 โรงเรียนน�น�ช�ติเก�หลี	กรุงเทพ
(Korean	International	School	 
of	Bangkok)

ส�ธ�รณรัฐ
เก�หลี

เกรด	12 ส�ธ�รณรัฐ
เก�หลี

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ประเทศส�ธ�รณรัฐ
เก�หลี	และ	สมศ.

15 โรงเรียนน�น�ช�ติทรีนีตี้
(Trinity	International	School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma รัฐแคลิฟอร์เนีย WASC
และ	สมศ.

16 โรงเรียนน�น�ช�ติเดอะรีเจ้นท์	
กรุงเทพ
(The	Regent’s	School,	 
Bangkok)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE,	IB	
และ	High	School	
Diploma

อังกฤษ,	
น�น�ช�ติและ
โรงเรียน

สมศ.	และ	CIS

17 โรงเรียนน�น�ช�ติแคลิฟอร์เนีย	
เพรพ
(California	Prep.	International	
School)

สหรัฐอเมริก� College	Preparatory	
Diploma

รัฐแคลิฟอร์เนีย สมศ.	และ	WASC
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ลำ�ดับ
ที่

ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ระบบก�รศึกษ�
ชื่อวุฒิ/

ชื่อประก�ศนียบัตร
หลักสูตร

องค์กรที่รับรอง
ม�ตรฐ�น

18 โรงเรียนคริสเตียนน�น�ช�ติเชียงร�ย	
(Chiang	Rai	International	
Christian	School)

สหรัฐอเมริก� Diploma	of	Graduation รัฐอินเดียน่� WASC
และ	สมศ.

19 โรงเรียนน�น�ช�ติเคไอเอส 
(KIS	International	School)
(โรงเรียนน�น�ช�ติคิซ	อินเตอร์
เนชั่นแนล	เดิม)

น�น�ช�ติ IB,	KIS	International	
School	Diploma

น�น�ช�ติ,	
โรงเรียน

CIS
และ	สมศ.

20 โรงเรียนน�น�ช�ติคอนคอร์เดียน
(Concordian	International	
School)

น�น�ช�ติ IB,	High	School	 
Graduation	Diploma

น�น�ช�ติและ
โรงเรียน

CIS,	NEASC
และ	สมศ.

21 โรงเรียนน�น�ช�ติเซนต์จอห์น
(Saint	John’s	International	
School)	

อังกฤษ	และ
สหรัฐอเมริก�

IGCSE,	GCSE,	GCE	‘A’	 
level	และ	High	School	
Diploma

อังกฤษ	และ	
International 
Diploma	
Program

WES,	CFBT
และ	สมศ.

22 โรงเรียนน�น�ช�ติเซนต์สตีเฟ่นส์	
เข�ใหญ่
(St.	Stephen’s	International	
School	(Khao	Yai)	)
(โรงเรียนน�น�ช�ติจักรว�ล	เดิม)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE	GCE	‘O’	 
level,	AICE	และ	
High	School	Diploma

อังกฤษและผสม
ผส�น

WASC 
และ	สมศ.

23 โรงเรียนน�น�ช�ติคริสเตียน
กรุงเทพ	(Bangkok	Christian	
International	School)
(โรงเรียนน�น�ช�ติกรุงเทพ	เดิม)

สหรัฐอเมริก� High	School	 
Diploma

สหรัฐอเมริก� AdvancED
และ	สมศ.

24 โรงเรียนน�น�ช�ติรีเจ้นท์	พัทย�
(Regents	International	School	
Pattaya)
(โรงเรียนน�น�ช�ติเดอะรีเจ้นท์	เดิม)
(โรงเรียนน�น�ช�ติรวมบัณฑิต	เดิม)

อังกฤษ IGCSE,	GCSE,	GCE	‘AS’	 
และ	GCE	‘A’	level

อังกฤษ CFBT
และ	สมศ.

25 โรงเรียนน�น�ช�ตินีว�
(Niva	International	School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma สหรัฐอเมริก� WASC 
และ	สมศ.

26 โรงเรียนน�น�ช�ตินิสท์ 
(NIST	International	School)
(โรงเรียนน�น�ช�ติใหม่ 
แห่งประเทศไทย	เดิม)

อังกฤษ	
น�น�ช�ติ

IGCSE,	IB	และ 
NIST	High	School	
Graduation	Diploma

อังกฤษ
น�น�ช�ติและ
โรงเรียน

CIS,	NEASC	
และ	สมศ.

27 โรงเรียนน�น�ช�ติเซนต์จอห์นแมรี
(Saint	John	Mary	International 
School)

สหรัฐอเมริก� High	School	 
Diploma

สหรัฐอเมริก� WASC 
และ	สมศ.
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หม�ยเหตุ 

	 สมศ.	 =	 สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�	(องค์กรมห�ชน)

	 WES	 =	 World	Wide	Education	Service

	 CFBT	 =	 CFBT	Education	Trust

	 WASC	 =	 Western	Association	of	Schools	and	Colleges

	 CIS	 =	 Council	of	International	Schools

	 NCA	 =	 North	 Central	 Association	 Commission	 on	 Accreditation	 

	 	 	 and	School	Improvement

	 CITA	 =	 The	Commission	on	International	and	Trans-Regional	Accreditation

	 SACS	 =	 Southern	Association	of	Schools	and	Colleges

	 NEASC	 =	 New	England	Association	of	Schools	and	Colleges

	 AdvancED	=	 The	AdvancED	Standards	for	Quality	Schools

	 MSA	 =	 Middle	States	Association	of	Colleges	and	Schools

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	11	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2559

	 พลเอก
 (ด�ว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ลำ�ดับ
ที่

ร�ยชื่อสถ�นศึกษ� ระบบก�รศึกษ�
ชื่อวุฒิ/

ชื่อประก�ศนียบัตร
หลักสูตร

องค์กรที่รับรอง
ม�ตรฐ�น

28 โรงเรียนน�น�ช�ติสย�ม
(Siam	International	School)

สหรัฐอเมริก� High	School	Diploma สหรัฐอเมริก� สมศ.

29 โรงเรียนน�น�ช�ติคิว	เอส	ไอ	ภูเก็ต
(Q.S.I.	International	School	
of	Phuket)

สหรัฐอเมริก� Diploma	of	Graduation โรงเรียน MSA 
และ	สมศ.

30 โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
(Christian	German	School
Chiang	Mai)

สหพันธ์
ส�ธ�รณรัฐ
เยอรมนี

เกรด	12	
Allgemeinen	
Hochschulreife

โรงเรียน รัฐบ�ลของประเทศ
สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐ
เยอรมนี	และ	สมศ.
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ

	 กระทรวงศึกษ�ธกิ�รขอประก�ศก�รเทยีบคว�มรูว้ฒุปิระเภทส�มญัของประเทศอังกฤษ	

เท่�มัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ให้ทร�บทั่วกัน	ดังนี้

	 วุฒิที่เทียบคว�มรู้เท่�มัธยมศึกษ�ตอนต้น

	 1.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับ	Form	3	หรือ	Year	9

	 2.	 ประก�ศนียบัตร	GCE	‘O’	level	หรือ	GCSE	หรือ	IGCSE	สอบได้ไม่ตำ่�กว่�	4	วิช�	

ไม่ซำ้�กัน	แต่ละวิช�ได้เกรด	A-C	ไม่ตำ่�กว่�นี้

	 วุฒิที่เทียบคว�มรู้เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

	 1.	 วุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘O’	 level	 หรือ	 GCSE	 หรือ	 IGCSE	 สอบได้ไม่ตำ่�กว่�	 

5	วิช�	ไม่ซำ้�กัน	แต่ละวิช�ได้เกรด	A-C	ไม่ตำ่�กว่�นี้

	 2.	 วฒุปิระก�ศนยีบัตร	GCE	‘A’	level	สอบได้ไม่ตำ�่กว่�	3	วชิ�	ไม่ซำ�้กนั	แต่ละวชิ�สอบ 

ได้เกรด	A,	B,	C,	D	หรือ	E	ไม่ตำ่�กว่�นี้

	 3.	 วุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘A’	 level	 แต่ละวิช�สอบได้เกรด	 A,	 B,	 C,	 D	 หรือ	 E	 

ไม่ตำ่�กว่�นี้ 	 โดยนับรวมกันกับวุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘O’	 level,	 GCSE	 หรือ	 IGCSE	 

แต่ละวิช�สอบได้เกรด	 A,	 B	 หรือ	 C	 ไม่ตำ่�กว่�นี้	 รวมทั้งสิ้นไม่ตำ่�กว่�	 5	 วิช�	 และนับวิช�ระดับ	 A	 

ซำ้�กับระดับอื่นได้

	 4.	 วุฒิประก�ศนียบัตร	 General	 Certificate	 of	 Education	 ระดับ	 Advanced	 

Supplementary	หรือ	GCE	‘AS’	level	โดยมีเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�	ดังนี้

	 	 4.1	 ให้พจิ�รณ�วุฒปิระก�ศนยีบตัร	GCE	‘AS’	โดยใช้เกณฑ์ก�รตดัสนิผลก�รเรยีน

เป็นร�ยวิช�	แต่ละวิช�มีผลก�รตัดสินผ่�นได้เกรด	A-E	ไม่ตำ่�กว่�นี้้

	 	 4.2	 วุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘AS’	 จำ�นวน	 2	 วิช�	 เท่�กับ	 GCE	 ‘A’	 level	 

จำ�นวน		1	วชิ�

	 	 4.3	 วุฒิประก�ศนียบัตร	GCE	‘AS’	สอบได้ไม่ตำ่�กว่�	6	วิช�	โดยวิช�ไม่ซำ้�กัน

	 	 4.4	 ให้พิจ�รณ�วุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘AS’	 ต�มเกณฑ์ข้อ	 4.1	 และ	 4.2	 

โดยนับรวมกับวุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘A’	 level	 มีผลก�รตัดสินผ่�นได้เกรด	 A-E	 ไม่ตำ่�กว่�นี้้	 

นับรวมกันไม่ตำ่�กว่�	3	วิช�	โดยไม่ซำ้�กัน	
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	 	 4.5	 ให้พิจ�รณ�วุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘AS’	 ต�มเกณฑ์ข้อ	 4.1	 และ	 4.2	 

โดยนับรวมกับวุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘A’	 level	 มีผลก�รตัดสินผ่�นได้เกรด	 A-E	 ไม่ตำ่�กว่�นี้้	 

หรือรวมกับ		GCE	‘O’	level	หรือ	GCSE	หรือ	GCSE	มีผลก�รตัดสินผ่�นได้เกรด	A-C	ไม่ตำ่�กว่�นี้ 

รวมทั้งสิ้นไม่ตำ่�กว่�	 5	 วิช�	 วิช�ในระดับ	 ‘A’	 และ	 ‘AS’	 ซำ้�กับระดับอื่นได้	 ยกเว้นระดับ	 ‘A’	 

ไม่ซำ้�กับระดับ	‘AS’	

	 5.	 วุฒิประก�ศนียบัตร	Advanced	International	Certificate	of	Education	(AICE)	

โดยมีเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�	ดังนี้

	 	 5.1	 ให้พิจ�รณ�วุฒิประก�ศนียบัตร	AICE	(Full	Credit)	และ	AICE	(Half	Credit)	 

โดยใช้เกณฑ์ก�รตัดสินผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช�	แต่ละวิช�มีผลก�รตัดสินผ่�นได้เกรด	A-E	ไม่ตำ่�กว่�นี้้

	 	 5.2	 วุฒิประก�ศนียบัตร	AICE	(Half	Credit)	จำ�นวน	2	วิช�	เท่�กับ	AICE	(Full	

Credit)	จำ�นวน	1	วิช�

	 	 5.3	 วุฒิประก�ศนียบัตร	AICE	 (Half	Credit)	สอบได้ไม่ตำ่�กว่�	 6	 วิช�	 โดยวิช� 

ไม่ซำ้�กัน

	 	 5.4	 ให้พิจ�รณ�วุฒิประก�ศนียบัตร	 AICE	 (Half	 Credit)	 ต�มเกณฑ์ข้อ	 5.1	 

และ	 5.2	 โดยนับรวมกับวุฒิประก�ศนียบัตร	 AICE	 (Full	 Credit)	 มีผลก�รตัดสินผ่�นได้เกรด	 A-E	 

ไม่ตำ่�กว่�นี้้นับรวมกันไม่ตำ่�กว่�	3	วิช�	โดยไม่ซำ้�กัน	

	 	 5.5	 ให้พิจ�รณ�วุฒิประก�ศนียบัตร	 AICE	 (Half	 Credit)	 ต�มเกณฑ์ข้อ	 5.1	 

และ	5.2	โดยนับรวมกับวุฒิใดวุฒิหนึ่งได้	ดังนี้

	 	 	 5.5.1	 นับรวมกันทั้งสิ้นไม่ตำ่�กว่�	 3	 วิช�	 โดยมีผลก�รตัดสินผ่�นได้เกรด	 

A-E	 ไม่ตำ่�กว่�นี้	 ได้แก่	 วุฒิประก�ศนียบัตร	AICE	 (Full	Credit)	หรือวุฒิประก�ศนียบัตร	GCE	 ‘A’ 

level	หรือวุฒิประก�ศนียบัตร	GCE	‘AS’	level

	 	 	 5.5.2	 นับรวมกันทั้งสิ้นไม่ตำ่�กว่�	 5	 วิช�	 โดยมีผลก�รตัดสินผ่�นได้เกรด 

A-C	 ไม่ตำ่�กว่�น้ี	 ได้แก่	 วุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘O’	 level	 หรือวุฒิประก�ศนียบัตร	 IGCSE 

หรือวุฒิประก�ศนียบัตร	GCSE

	 	 	 สำ�หรับวิช�ในประก�ศนียบัตร	AICE	(Half	Credit)		และ	AICE	(Full	Credit)	

ซำ�้กับระดบัอืน่ได้	ยกเว้นวชิ�ในประก�ศนยีบัตร	AICE	(Half	Credit)		ต้องไม่ซำ�้กบั	AICE	(Full	Credit)	

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	18	มกร�คม	พ.ศ.	2545

 (น�ยจรูญ ชูล�ภ)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง เกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ของประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม)

 ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ประก�ศเทียบวุฒิก�รศึกษ�ของประเทศอังกฤษเท่�
มัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยไปแล้วนั้น	 เพื่อให้มีเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ที่ครอบคลุม 
ก�รจัดก�รศึกษ�ต�มระบบเก่�และระบบใหม่ของประเทศอังกฤษ	 จึงขอประก�ศเพิ่มเติมเกณฑ์ 
ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ประเภทส�มัญศึกษ�เท่�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ให้ทร�บทั่วกัน	ดังนี้
	 ๑.	 วุฒิประก�ศนียบัตร	Certificate	of	Secondary	Education	(CSE)	ซึ่งเป็นก�รสอบ 
ต�มระบบก�รศึกษ�แบบเก่�	 ผลก�รสอบได้เกรด	 ๑	 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด	 จะเทียบเท่�กับก�รสอบ
ผ่�นวุฒิประก�ศนียบัตร	General	Certificate	of	Education	ระดับ	Ordinary	 (GCE	‘O’	 level)	 
เกรด	A-C	ไม่ตำ่�กว่�นี้
	 ๒.	 วุฒิประก�ศนียบัตร	Certificate	of	 Secondary	 Education	 (CSE)	 ผลก�รสอบ 
ได้เกรด	 ๑	 ส�ม�รถนับรวมกับวุฒิประก�ศนียบัตรที่มีม�ตรฐ�นในระดับเดียวกัน	 เพื่อเทียบเท่� 
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้
	 	 ๒.๑	 วุฒิประก�ศนียบัตร	GCE	‘O’	level,	GCSE,	IGCSE	แต่ละวิช�มีผลก�รสอบ 
ได้เกรด	A,	B	หรือ	C	ไม่ตำ่�กว่�นี้	รวมทั้งสิ้นไม่ตำ่�กว่�	๕	วิช�	แต่ละวิช�ไม่ซำ้�กัน
	 	 ๒.๒	 วุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘A’	 level	 	 แต่ละวิช�มีผลก�รสอบได้เกรด	 A-E	 
รวมทั้งสิ้นไม่ตำ่�กว่�	๕	วิช�	แต่ละวิช�ไม่ซำ้�กัน
	 	 ๒.๓	 วุฒิประก�ศนียบัตร	 GCE	 ‘AS’	 แต่ละวิช�มีผลก�รสอบได้เกรด	 A-E	 โดยมี
เกณฑ์ผลก�รสอบ	GCE	‘AS’	จำ�นวน	๒	วิช�	จะเท่�กับ	GCE	‘A’	 level	จำ�นวน	๑	วิช�	และวิช� 
ของ	GCE	‘AS’	จะต้องไม่ซำ้�กับวิช�ของ	GCE	‘A’	level	แต่วิช�ของ	GCE	‘A’	level	และ	GCE	‘AS’	 
ซำ้�กับระดับอื่นได้	ดังนั้น	ผลก�รสอบ	CSE	เกรด	๑	นับรวมกับ	GCE	‘AS’	ที่นับต�มเกณฑ์ดังกล่�วแล้ว 
ต้องไม่ตำ่�กว่�	๕	วิช�

	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๑	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๖

 (น�ยพงศ์เทพ เทพก�ญจน�)
	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง เกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�จ�กหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รขอประก�ศเกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�จ�กหลักสูตร 

ประเทศอังกฤษเท่�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นหรือมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ให้ทร�บทั่วกัน	ดังนี้

	 ประก�ศนียบัตร	IGCSE,	GCSE	หรือ	GCE	‘O’	level		สอบได้ไม่ตำ่�กว่�	๕	วิช�	ไม่ซำ้�กัน 

แต่ละวิช�ได้เกรดไม่ตำ่�กว่�	C	และวุฒิประก�ศนียบัตร	GCE	‘AS’	สอบได้ไม่ตำ่�กว่�	๓	วิช�	แต่ละวิช� 

ได้เกรดไม่ตำ่�กว่�	 C	หรือ	 GCE	 ‘A’	 level	 สอบได้ไม่ตำ่�กว่�	 ๓	 วิช�	 แต่ละวิช�ได้เกรดไม่ตำ่�กว่�	 C	

โดย	GCE	‘AS’	ส�ม�รถนับรวมกับ	GCE	‘A’	level	ได้	สอบได้ไม่ตำ่�กว่�	๓	วิช�	วิช�ในระดับ	‘AS’	 

และ	‘A’	ซำ้�กับระดับอื่นได้	ยกเว้นระดับ	‘AS’	ไม่ซำ้�กับระดับ	‘A’	

	 ทั้งนี้	สำ�หรับผู้สอบตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นต้นไป

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๑	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 พลเอก

 (ด�ว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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เรื่อง ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตร IB (International Baccalaureate)

	 ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้เทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตร	 IB	 (International	 

Baccalaureate)	 เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 นั้น	 จึงขอประก�ศแจ้งเกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิ

ประก�ศนียบัตร	IB	(International	Baccalaureate)	ให้ทร�บทั่วกัน	ดังนี้

	 1.	 วุฒิ	IB	Diploma		เทียบคว�มรู้เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

	 2.	 วุฒิ	 IB	 Certificate	 สอบผ่�นอย่�งตำ่�	 5	 วิช�	 ไม่ซำ้�กัน	 และแต่ละวิช�ได้เกรด 

ไม่ตำ่�กว่�	4	เทียบคว�มรู้เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	17	เมษ�ยน	พ.ศ.	2545

 (น�ยจรูญ ชูล�ภ)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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เรื่อง ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้พิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นในก�รประก�ศเทียบวุฒิก�รศึกษ�	

General	 Educational	 Development	 (GED)	 ของประเทศสหรัฐอเมริก�	 เพ่ือมิให้ต้องติดต่อ 

เทียบวุฒิก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล	จึงเห็นสมควรประก�ศเทียบวุฒิก�รศึกษ�	General	Educational 

Development	 (GED)	 โดยได้รับประก�ศนียบัตร	Maine	High	 School	 Equivalency	Diploma 

ดำ�เนินก�รในน�มของ	Maine	Department	of	Education	และใบแสดงผลก�รสอบผ่�น	(Official	

Transcript	of	GED	Tests)	ให้เท่�กบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

โดยไม่ต้องขอใบเทียบวุฒิเป็นร�ยบุคคล

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	16	กันย�ยน	พ.ศ.	2553

 (น�ยชินวรณ์ บุณยเกียรติ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้พิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นในก�รประก�ศเทียบวุฒิก�รศึกษ�	

General	 Educational	 Development	 (GED)	 ของประเทศสหรัฐอเมริก�	 เพ่ือมิให้ต้องติดต่อ 

เทียบวุฒิก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล	จึงเห็นสมควรประก�ศเทียบวุฒิก�รศึกษ�	General	Educational	 

Development	 (GED)	 โดยได้รับประก�ศนียบัตร	 Mississippi	 High	 School	 Equivalency	 

Diploma	ดำ�เนินก�รในน�มของ	Mississippi	 Community	 College	 Board,	Mississippi	 State	

Board	of	Education	และใบแสดงผลก�รสอบผ่�น	Official	GED	Transcript	ให้เท่�กับก�รศึกษ� 

ขั้นพ้ืนฐ�น	 ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยไม่ต้องขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ� 

เป็นร�ยบุคคล

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๖	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 พลเรือเอก

 (ณรงค์ พิพัฒน�ศัย)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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เรื่อง ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ต่�งประเทศ

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้พิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นในก�รประก�ศเทียบวุฒิก�รศึกษ�	

General	 Educational	 Development	 (GED)	 ของประเทศสหรัฐอเมริก�	 เพ่ือมิให้ต้องติดต่อ 

เทียบวุฒิก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล	จึงเห็นสมควรประก�ศเทียบวุฒิก�รศึกษ�	General	Educational	 

Development	 (GED)	 โดยได้รับประก�ศนียบัตร	 High	 School	 Equivalency	 Credential 

ดำ�เนินก�รในน�มของ	Government	of	the	District	of	Columbia,	The	Office	of	the	State 

Superintendent	 of	 Education	 รัฐ	 Washington	 DC	 และใบแสดงผลก�รสอบผ่�น	 

Official	GED	Transcript	ใหเ้ท�่กบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ต�มหลกัสูตรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	

โดยไม่ต้องขอใบเทียบวุฒิก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๕	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 พลเรือเอก

 (ณรงค์ พิพัฒน�ศัย)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่อง เกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้วุุฒิจ�กประเทศนิวซีแลนด์

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รขอประก�ศก�รเทียบคว�มรู้วุฒิจ�กประเทศนิวซีแลนด์	 
เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ให้ทร�บทั่วกัน	ดังนี้
	 1.	 วุฒิ	Form	6
	 2.	 วุฒิ	Form	6	รวมกับ	Unit	Standards
	 3.	 วุฒิ	Unit	Standards
	 4.	 วุฒิ	Form	6	รวมกับวุฒิ	Form	7
	 ทั้งนี้	ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�เทียบคว�มรู้	ดังนี้
	 1.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	 Form	 6	 และได้รับ	 Sixth	 Form	 Certificate	 ที่แสดงร�ยวิช� 
ไม่ตำ่�กว่�	5	ร�ยวิช�	ซึ่งออกโดย	New	Zealand	Qualifications	Authority	(NZQA)
	 2.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	 Form	 6	 รวมกับ	 Unit	 Standards	 ต�มระบบใหม่	 (National	
Qualifications	 Framework)	 โดยได้รับ	 Sixth	 Form	Certificate	 ซึ่งออกโดย	NZQA	 และได้รับ	
Record	of	Learning	ซึ่งออกโดย	NZQA	ที่แสดงจำ�นวนหน่วยกิต	(Credits)	และแสดงจุดประสงค์	
(Unit	Standards)	สำ�หรบัก�รศกึษ�ต�มระบบใหม่เมือ่เทยีบจำ�นวนร�ยวชิ�	1	ร�ยวชิ�	ต้องได้ไม่ตำ�่กว่� 
3	 หน่วยกิต	 (Credits)	 เมื่อนับร�ยวิช�รวมกันทั้งสองระบบแล้วไม่ตำ่�กว่�	 5	 ร�ยวิช�	 และร�ยวิช� 
ต้องไม่ซำ้�กัน
	 3.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	 Unit	 Standards	 ต�มระบบใหม่	 และได ้รับ	 Record	
of	 Learning	 ซึ่งออกโดย	 NZQA	 ท่ีแสดงจำ�นวนหน่วยกิต	 (Credits)	 และแสดงจุดประสงค์	 
(Unit	 Standards)	 โดยเทียบจุดประสงค์ในขอบเขตที่เป ็นวิช�เดียวกัน	 ต้องได้ไม่ตำ่�กว่�	 
7	 หน่วยกิต	 ใน	 level	 2	 เป็นอย่�งตำ่�	 จะเทียบได้เท่�กับ	 1	 ร�ยวิช�	 นับรวมแล้วไม่ตำ่�กว่� 
5	ร�ยวิช�	โดย	NZQA	เป็นผู้ออกหนังสือรับรองชื่อร�ยวิช�
	 4.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	Form	6	รวมกับ	Form	7	และได้รับ	Sixth	Form	Certificate	
และ	Higher	School	Certificate	ที่ออกโดย	NZQA	และได้รับหลักฐ�นแสดงผลก�รสอบ	University	
Entrance	&	Bursaries	นับร�ยวิช�รวมกันไม่ตำ่�กว่�	5	ร�ยวิช�

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	18	มกร�คม	พ.ศ.	2545

 (น�ยจรูญ ชูล�ภ)
	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิจ�กประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นสมควรแก้ไขและเพิ่มเติมประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 
เรื่อง	เกณฑ์ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิจ�กประเทศนิวซีแลนด์	ประก�ศ	ณ	วันที่	18	มกร�คม	พ.ศ.	2545	เพื่อ
ให้เหม�ะสมสอดคล้องกับระบบก�รศึกษ�ของประเทศนิวซีแลนด์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ดังนี้

	 1.	 ในข้อ	2	ให้เพิ่มเติมข้อคว�มว่�	“ใน	Level	2	เป็นอย่�งตำ่�”	ต่อท้�ยข้อคว�มต้องได้

ไม่ตำ่�กว่�	3	หน่วยกิต	(Credits)	...	เป็นคว�มว่�	“สำ�เร็จก�รศึกษ�	Form	6	รวมกับ	Unit	Standards 

ต�มระบบใหม่	 (National	 Qualifications	 Framework)	 โดยได้รับ	 Sixth	 Form	 Certificate	 

ซึ่งออกโดย	NZQA	และได้รับ	Record	of	Learnning	ซึ่งออกโดย	NZQA	ที่แสดงจำ�นวนหน่วยกิต	 

(Credits)	และแสดงจุดประสงค์	(Unit	Standards)	สำ�หรับก�รศึกษ�ต�มระบบใหม่เมื่อเทียบจำ�นวน 

ร�ยวิช�	1	ร�ยวิช�	ต้องได้ไม่ตำ่�กว่�	3	หน่วยกิต	(Credits)	ใน	level	2	เป็นอย่�งตำ่�	เมื่อนับร�ยวิช�

รวมกันทั้งสองระบบแล้วไม่ตำ่�กว่�	5	ร�ยวิช�	และร�ยวิช�ต้องไม่ซำ้�กัน”

	 2.	 ในข้อ	 4	 ให้ตัดข้อคว�ม	 “และ	 Higher	 School	 Certificate”	 และเพ่ิมเติม 

ข้อคว�มต่อท้�ยว่�	“และร�ยวิช�ใน	Form	6	ซำ้�กับ	Form	7	 ได้”	 เป็นคว�มว่�	“สำ�เร็จก�รศึกษ� 

Form	 6	 ได้รับ	 Sixth	 Form	 Certificate	 รวมกับ	 Form	 7	 ได้รับหลักฐ�นแสดงผลก�รสอบ	 

University	Entrance	&	Bursaries	นับร�ยวิช�รวมกันไม่ตำ่�กว่�	5S	ร�ยวิช�	และร�ยวิช�ใน	Form	6	 

ซำ้�กับ	Form	7	ได้”

	 นอกนั้นคงเดิม

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	3	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

 (คุณหญิงกษม� วรวรรณ ณ อยุธย�)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�จ�กประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

	 สืบเนื่องจ�กประเทศนิวซีแลนด์ได้มีก�รปรับโครงสร้�งก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 
รวมทั้งปรับรูปแบบเอกส�รก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงเห็น
สมควรประก�ศเกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�เป็นก�รเพิ่มเติม	 โดยเป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจ�รณ�เทียบวุฒิ
สำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยของประเทศ	นิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2552 
เป็นต้นไป	ดังนี้
	 ผู้จบก�รศึกษ�มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้	เทียบวุฒิเท่�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
	 1.	 จบก�รศึกษ�โดยสอบผ่�นวิช�	 New	 Zealand	 National	 Certificate	 of	 
Educational	 Achievement	 (NCEA)	 จำ�นวนไม่น้อยกว่�	 80	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วยวิช� 
ใน	level	2	จำ�นวนไม่ตำ่�กว่�	60	หน่วยกิต	และวิช�ใน	level	1	จำ�นวนไม่ตำ่�กว่�	20	หน่วยกิต
	 	 ผู้จบก�รศึกษ�ได้รับประก�ศนียบัตร	 NCEA	 level	 2	 และใบแสดงผลก�รสอบ 
(Record	of	Achievement)	จ�ก	New	Zealand	Qualifications	Authority	(NZQA)
	 2.	 จบก�รศึกษ�โดยสอบผ่�นวิช�	NCEA	 ใน	 level	 2	หรือสูงกว่�นี้	 อย่�งตำ่�	 5	 วิช�	 
ไม่ซำ้�กัน	นับจำ�นวนรวมไม่ตำ่�กว่�	60	หน่วยกิต	ประกอบด้วยวิช�บังคับ	2	วิช�	ได้แก่
	 	 -	 English	(literacy)	ใน	level	2	หรือไม่ตำ่�กว่�นี้	อย่�งน้อย	4	หน่วยกิต
	 	 -	 Mathematics	(numeracy)	ใน	level	2	หรือไม่ตำ่�กว่�นี้	อย่�งน้อย	4	หน่วยกิต
	 	 ผู้จบก�รศึกษ�ได้รับใบแสดงผลก�รสอบ	(Record	of	Achievement)	จ�ก	New	
Zealand	Qualifications	Authority	 (NZQA)	และสถ�นศึกษ�ที่จบก�รศึกษ�จะเป็นผู้ออกหนังสือ

รับรองจำ�นวนวิช�ที่สอบได้	และจำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละวิช�

  ประก�ศ	ณ	วันที่	29	สิงห�คม	2551

 (น�ยสมช�ย วงศ์สวัสดิ์)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�จ�กประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรปรับเกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ในระดับ 
มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยของประเทศนวิซแีลนดเ์ท�่ก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นเปน็ก�รเพิม่เตมิ	เพือ่ใหเ้หม�ะสม 
และสอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ปัจจุบัน	 โดยเป็นก�รปรับเกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�จ�กประเทศ
นิวซีแลนด์	 (เพิ่มเติมครั้งที่	 2)	 ฉบับลงวันที่	 29	 สิงห�คม	 2551	 ข้อ	 1	 สำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ที่มี 
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้	เทียบวุฒิเท่�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
	 1.	 จบก�รศึกษ�โดยสอบผ่�นวิช�	 New	 Zealand	 National	 Certificate	 of	 
Educational	 Achievement	 (NCEA)	 ซึ่งอยู่ในคว�มดูแลของ	 New	 Zealand	Qualifications 
Authority	 (NZQA)	 จำ�นวนไม่น้อยกว่�	 80	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วยวิช�ใน	 level	 2	 หรือสูงกว่�	 
จำ�นวนไม่ตำ่�กว่�	60	หน่วยกิต	และวิช�ใน	level	1	หรือสูงกว่�	จำ�นวนไม่ตำ่�กว่�	20	หน่วยกิต
	 	 ก�รพิจ�รณ�วิช�	ให้นับวิช�	English	for	Speakers	of	other	Languages	(ESOL)	
เป็นอีก	1	วิช�ได้ด้วย	ผู้จบก�รศึกษ�จะต้องได้รับประก�ศนียบัตร	NCEA	level	2	ใบแสดงผลก�รสอบ	 
(Record	 of	 Achievement)	 และหนังสือรับรองระดับ	 จำ�นวนวิช�	 และจำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละ
วิช�	จ�ก	New	Zealand	Qualifications	Authority	 (NZQA)	ทั้งนี้	ก�รพิจ�รณ�ต�มเกณฑ์ข้อ	1	
ดังกล่�วให้มีผลสำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยของประเทศนิวซีแลนด์ต้ังแต	่ 
ปีก�รศึกษ�	2553	เป็นต้นไป
	 สำ�หรับเกณฑ์ก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�	ข้อ	2	ยังคงไว้เช่นเดิม	ดังนี้
	 2.	 จบก�รศึกษ�โดยสอบผ่�นวิช�	 New	 Zealand	 National	 Certificate	 of	 
Educational	 Achievement	 (NCEA)	 ซึ่งอยู่ในคว�มดูแลของ	 New	 Zealand	Qualifications 
Authority	 (NZQA)	 ใน	 level	 2	 หรือสูงกว่�นี้	 อย่�งตำ่�	 5	 วิช�	 ไม่ซำ้�กัน	 นับจำ�นวนรวมไม่ตำ่�กว่�	 
60	หน่วยกิต	ประกอบด้วยวิช�บังคับ	2	วิช�	ได้แก่
	 	 -	 English	(literacy)	ใน	level	2	หรือไม่ตำ่�กว่�นี้	อย่�งน้อย	4	หน่วยกิต
	 	 -	 Mathematics	(numeracy)	ใน	level	2	หรือไม่ตำ่�กว่�นี้	อย่�งน้อย	4	หน่วยกิต
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	 	 ก�รพจิ�รณ�วชิ�	ไม่นบัรวมวชิ�	English	for	Speakers	of	other	Languages	(ESOL) 
ผู้จบก�รศึกษ�ได้รับใบแสดงผลก�รสอบ	 (Record	 of	 Achievement)	 และหนังสือรับรองระดับ 
จำ�นวนวิช�และจำ�นวนหน่วยกิตแต่ละวิช�	จ�ก	New	Zealand	Qualifications	Authority	(NZQA) 
ทัง้นี	้ก�รพจิ�รณ�ต�มเกณฑ์ข้อ	2	ดงักล่�วให้มผีลสำ�หรบัผูจ้บก�รศกึษ�ในระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 
ของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2552	เป็นต้นไป

  ประก�ศ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2553

 (น�ยชินวรณ์ บุณยเกียรติ)

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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(สำ�เน�)

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เทียบคว�มรู้

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้พิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นในก�รเทียบวุฒิเปรียญธรรมกับ 
วุฒิส�มัญ	จึงเห็นสมควรให้เทียบวุฒิเปรียญธรรมกับวุฒิส�มัญ	ดังนี้

	 เปรียญธรรม	๔	ประโยค	เทียบเท่�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น

	 เปรียญธรรม	๖	ประโยค	เทียบเท่�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๓	มกร�คม	๒๕๑๘

	 (ลงชื่อ)	 จรูญ	วงศ์ส�ยัณห์
 (น�ยจรูญ วงศ์ส�ยัณห์)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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(สำ�เน�)

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง ก�รเทียบคว�มรู้วุฒิเปรียญธรรม

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้นำ�หลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนต้น	พ.ศ.	๒๕๒๑	และหลักสูตร 
มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	พ.ศ.	๒๕๒๔	ม�ใช้ครบบริบูรณ์ทุกชั้น	 ในปีก�รศึกษ�	๒๕๒๖	และกระทรวง
ศึกษ�ธิก�รประสงค์ท่ีจะสนองต่อนโยบ�ยในก�รบำ�รุงส่งเสริมพระศ�สน�	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในด้�น
ก�รศึกษ�ของสงฆ์	 จึงได้พิจ�รณ�ก�รเทียบวุฒิเปรียญธรรมกับวุฒิส�มัญที่มีอยู่เดิมว่�มีคว�มจำ�เป็น 
ที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วม�แล้ว
	 ดังนั้น	กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงให้เทียบวุฒิเปรียญธรรมกับวุฒิส�มัญ	ดังนี้

	 ๑.	 เปรียญธรรม	 ๓	 ประโยค	 (ป.ธ.๓)	 เทียบเท่�มัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ต�มหลักสูตร 

	 	 มัธยมศึกษ�ตอนต้น	พ.ศ.	๒๕๒๑	(ม.๓)	โดยไม่ต้องออกใบเทียบคว�มรู้
	 ๒.	 เปรียญธรรม	๕	ประโยค	(ป.ธ.๕)	และประสบก�รณ์ในก�รสอนวิช�พระปริยัติธรรม	 
	 	 แผนกธรรม	 หรือ	 แผนกบ�ลี	 หรือในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกส�มัญศึกษ�	 
	 	 ไมน่อ้ยกว�่	๑	ป	ีโดยมีเวล�สอนไมน่อ้ยกว�่	๓๐๐	ชัว่โมง	เทยีบเท�่มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	 
	 	 ต�มหลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 (ม.๖)	 โดยให้กรมก�รศ�สน� 
	 	 เป็นผู้รับรองประสบก�รณ์	และกรมวิช�ก�รเป็นผู้ออกใบเทียบคว�มรู้ให้

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๒	สิงห�คม	๒๕๒๖

	 	 (ลงชื่อ)				สม�น	แสงมะลิ
 (น�ยสม�น แสงมะลิ)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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สิทธิของผู้มีวิทยฐ�นะนักธรรมและเปรียญ
	 ๑.	 เข้�รับร�ชก�ร

	 	 ก.พ.	ได้พิจ�รณ�ลงมติให้เทียบวิทยฐ�นะนักธรรมและเปรียญไว้ดังนี้

	 	 ๑.๑	 บ�ลปีระโยค	๙	ถ�้บรรจใุนตำ�แหนง่ทีใ่ชภ้�ษ�บ�ลหีรอืตำ�แหน่งอนศุ�สน�จ�รย	์

เทียบให้เท่�กับข้�ร�ชก�รพลเรือนชั้นตรีอันดับ	๑

	 	 ๑.๒	 บ�ลีประโยค	๖	ขึ้นไป	เทียบให้เท่�กับเตรียมอุดมศึกษ�เฉพ�ะในก�รคัดเลือก

เพื่อบรรจุในตำ�แหน่งที่ต้องใช้ภ�ษ�บ�ลีหรือตำ�แหน่งอนุศ�สน�จ�รย์

	 	 ๑.๓	 บ�ลีประโยค	๕	 ขึ้นไป	 เทียบให้เท่�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 (ม.๖)	 เพื่อ 

เข้�สอบแข่งขันวิช�ข้�ร�ชก�รพลเรือนชั้นจัตว�อันดับ	๑

	 	 ส่วนนักธรรมหรือธรรมศึกษ�ตรี	เทียบให้เท่�ประโยคประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.๔)

	 	 (หนังสือเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	ที่	น.ว.	๘๓/๒๔๘๗	ลงวันที่	๑๗	มีน�คม	๘๗)

	 ๒.	 เป็นครูโรงเรียนร�ษฎร์

	 	 ๒.๑	 ผู้มีวิทยฐ�นะนักธรรมหรือธรรมศึกษ�ตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไปให้ถือว่�มีวิทยฐ�นะ 

ส�ม�รถเป็นครูโรงเรียนร�ษฎร์	 เพื่อทำ�ก�รสอนเฉพ�ะวิช�หน้�ที่พลเมืองและศีลธรรมกับภ�ษ�ไทย 

ในชั้นประถมศึกษ�ได้ทุกชั้น

	 	 ๒.๒	 ผู้มีวิทยฐ�นะเปรียญตั้งแต่	 ๓	 ประโยคข้ึนไป	 ให้ถือว่�มีวิทยฐ�นะส�ม�รถ

เป็นครูโรงเรียนร�ษฎร์	 เพ่ือทำ�ก�รสอนเฉพ�ะวิช�หน้�ท่ีพลเมืองและศีลธรรมกับภ�ษ�ไทย 

ในชั้นประถมศึกษ�	และชั้นมัธยมศึกษ�ได้ทุกชั้น

	 	 (ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รลงวันที่	๑๐	เม.ย.	๘๘)

	 	 คำ�ชี้แจงเพิ่มเติม	 สิทธิและก�รขอเทียบดังกล่�วข้�งต้น	 เจ้�หน้�ที่ผู้เกี่ยวข้อง 

ย่อมทร�บดีอยู่แล้ว	 เมื่อประสงค์จะขอร้องใช้สิทธิในเร่ืองใดก็นำ�ประก�ศนียบัตรไปแสดงไม่ต้องมี 

ใบเทียบอีก

	 	 สำ�หรบัก�รขอเทยีบชัน้ส�มญัศึกษ�ชัน้ใดชัน้หนึง่โดยเฉพ�ะเพือ่ประโยชนท์ัว่	ๆ 	ไปนัน้ 

ท�งก�รได้เคยพิจ�รณ�กันม�หล�ยครั้ง	 และตกลงเพียงให้ผู้เทียบที่สอบได้วิช�นักธรรมตรี-เอก	 

และเปรียญ	๓-๙	ประโยค	ว่�มีคว�มรู้เฉพ�ะแขนงวิช�เรียงคว�มไทยและศีลธรรม	แต่ก็ได้ส่ังเลิกไปแล้ว	
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เทียบคว�มรู้

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้พิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นในก�รประก�ศเทียบคว�มรู้ 
วุฒิต่�ง	 ๆ	 ให้ทร�บทั่วกัน	 เพื่อมิให้ต้องติดต่อเทียบคว�มรู้เป็นร�ยบุคคล	 จึงประก�ศเทียบวุฒิ 
ต�มร�ยละเอียดต่อไปนี้	เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
	 ๑.	 ประก�ศนียบัตรประโยคอ�ชีวศึกษ�ชั้นสูง	ทุกแผนก
	 ๒.	 ประก�ศนียบัตรวิช�ก�รศึกษ�
	 ๓.	 ประก�ศนียบัตรวิช�ก�รศึกษ�	(พล�น�มัย)
	 ๔.	 เปรียญธรรม	๖	ประโยค
	 ๕.	 ประก�ศนียบัตรพิเศษวิช�ก�รศึกษ�	 (พ.กศ.)	 และมีพื้นคว�มรู้	 ม.๖	 (เดิม)	 
	 	 หรือ	ม.ศ.๓	หรือ	ม.๓
	 ๖.	 ประก�ศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม	(พ.ป.)	และมีพ้ืนคว�มรู้	ม.๖	(เดิม)	หรือ	ม.ศ.๓
	 ๗.	 ประก�ศนียบัตรประโยคครูประถมก�รช่�ง	(ป.ป.ช.)
	 ๘.	 ประก�ศนียบัตรประโยควิช�ชีพ	(ปวช.)	ทุกแผนก	(หลักสูตร	๓	ปี)
	 ๙.	 ประก�ศนียบัตรน�ฏศิลปชั้นกล�งปีที่	๓
	 ๑๐.	 ประก�ศนียบัตรประโยคศิลปศึกษ�ชั้นกล�ง	 หรือ	 ชั้นปีที่	 ๓	 จ�กโรงเรียนช่�งศิลป	 
	 	 กรมศิลป�กร
	 ๑๑.	 ประก�ศนียบัตรโรงเรียนช่�งฝีมือทห�ร	หลักสูตร	๓	ปี
	 ๑๒.	 ประก�ศนียบัตรโรงเรียนช่�งก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	หลักสูตร	๓	ปี
	 ๑๓.	 ประก�ศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ	หลักสูตร	๓	ปี
	 ๑๔.	 ประก�ศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทห�ร	หลักสูตร	๒	ปี
	 ๑๕.	 ประก�ศนียบัตรวิช�พย�บ�ลผดุงครรภ์และอน�มัย	 (หลักสูตร	 ๓,	 ๔	 ปี)	 จ�ก	 
	 	 กระทรวงส�ธ�รณสุข
	 ๑๖.	 ประก�ศนียบัตรวิช�พย�บ�ลผดุงครรภ์และอน�มัย	 (หลักสูตร	 ๓,	 ๔	 ปี)	 จ�ก	 
	 	 สถ�นศึกษ�ที่กระทรวงส�ธ�รณสุขรับรอง
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	 ๑๗.	 ประก�ศนียบัตรวิช�พย�บ�ล	 หลักสูตร	 ๓	 ปี	 (และมีพื้นคว�มรู้	 ม.๖	 (เดิม)	 
	 	 หรือ	 ม.ศ.๓)	 จ�กโรงเรียนพย�บ�ล	 กรมยุทธศึกษ�ทห�รเรือ	 กรมยุทธศึกษ� 
	 	 ทห�รอ�ก�ศ
	 ๑๘.	 ประก�ศนียบัตรพนักง�นห้องปฏิบัติก�รชันสูตรโรค	 (หลักสูตร	 ๓	 ปี)	 จ�กคณะ 
	 	 เทคนิคก�รแพทย์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๙	สิงห�คม	๒๕๒๗

	 (ลงชื่อ)	 บรรจง	ชูสกุลช�ติ
 (น�ยบรรจง ชูสกุลช�ติ)
	 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

(๒)



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

71

(สำ�เน�)

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เทียบคว�มรู้

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้พิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นในก�รประก�ศเทียบคว�มรู้ 
วุฒิต่�ง	ๆ	ให้ทร�บโดยทั่วกัน	เพื่อมิให้ต้องติดต่อเทียบคว�มรู้เป็นร�ยบุคคล	จึงประก�ศเทียบคว�มรู้ 
วุฒิดังต่อไปนี้	เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
	 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพพนักง�นอน�มัย	จ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๕	มิถุน�ยน	๒๕๒๘

	 (ลงชื่อ)	 สม�น	แสงมะลิ
 (น�ยสม�น แสงมะลิ)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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(สำ�เน�)

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เทียบคว�มรู้

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้พิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นในก�รประก�ศเทียบคว�มรู้ 
วุฒิต่�ง	ๆ	ให้ทร�บโดยทั่วกัน	เพื่อมิให้ต้องติดต่อเทียบคว�มรู้เป็นร�ยบุคคล	จึงประก�ศเทียบคว�มรู้ 
วุฒิดังต่อไปนี้	เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
	 ประก�ศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทห�ร	 หลักสูตร	 ๒	 ปี	 และมีพื้นคว�มรู้มัธยมศึกษ� 
ปีที่	๔	(ม.๔)

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๒	ตุล�คม	๒๕๓๐

	 (ลงชื่อ)	 มงคล	ศรีไพรวรรณ
 (น�ยมงคล ศรีไพรวรรณ)
	 รองปลัดกระทรวง	รักษ�ร�ชก�รแทน
	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
 



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

73

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เทียบคว�มรู้

 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 

เพื่อมิ ใ ห้ต้องติดต่อเ ป็นร�ยบุคคล	 จึ งประก�ศเทียบคว�มรู้ วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 

ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๓๒	 จ�กโรงเรียนช่�งกรมอู่ทห�รเรือ	 เท่�กับ 

วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๒๔	 โดยเทียบได้

ต�มส�ข�วิช�ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ส�ข�อ�ชีพช่�งต่อเรือ	 กลุ่มอ�ชีพช่�งต่อเรือเหล็ก	 เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช� 

ช่�งต่อเรือ	หมวดวิช�ช่�งต่อเรือเหล็ก

	 ๒.	 ส�ข�อ�ชีพช่�งต่อเรือ	 กลุ่มอ�ชีพช่�งต่อเรือไม้ใยแก้วและพล�สติก	 เทียบคว�มรู้ 

เท่�ส�ข�วิช�ช่�งต่อเรือ	หมวดวิช�ช่�งต่อเรือไม้

	 ๓.	 ส�ข�อ�ชีพช่�งกลโรงง�น	 (เรือ)	 กลุ่มอ�ชีพช่�งเครื่องยนต์	 เทียบคว�มรู้ 

เท่�ส�ข�วิช�ช่�งกลเรือ

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๓	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๓๓

 
 (น�ยบรรจง ชูสกุลช�ติ)

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เทียบคว�มรู้

 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 

เพื่อมิให้ต้องติดต่อเป็นร�ยบุคคล	 จึงประก�ศเทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรต�มหลักสูตร 

นกัเรยีนน�ยสบิแผนที	่พทุธศกัร�ช	๒๕๓๔	จ�กโรงเรยีนแผนที	่กรมแผนทีท่ห�ร	กองบญัช�ก�รทห�รสงูสดุ 

เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค	 ส�ข�วิช�เทคนิควิศวกรรมสำ�รวจ	 ต�มหลักสูตร 

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค	พุทธศักร�ช	๒๕๓๓

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๑๗	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๓๔

 
 (น�ยวิจิตร จันทร�กุล)
	 ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวง	รักษ�ร�ชก�รแทน
	 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เทียบคว�มรู้

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 
เพื่อมิให้ต้องติดต่อเป็นร�ยบุคคล	 จึงประก�ศเทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 ต�มหลักสูตร 
ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	๒๕๓๓	จ�กโรงเรียนช่�งฝีมือทห�ร	 เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตร
วชิ�ชีพ	ต�มหลกัสตูรประก�ศนยีบัตรวชิ�ชพี	พทุธศกัร�ช	๒๕๓๐	โดยเทยีบได้ต�มส�ข�วชิ�	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 ส�ข�วิช�ช่�งไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์	 วิช�ชีพช่�งไฟฟ้�	 เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ชีพ
ช่�งไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มวิช�ชีพช่�งไฟฟ้�
	 	 ส�ข�วิช�ช่�งไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์	 วิช�ชีพช่�งอิเล็กทรอนิกส์	 เทียบคว�มรู้เท่� 
ส�ข�วิช�ช่�งไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มวิช�ชีพช่�งอิเล็กทรอนิกส์
	 ๒.	 ส�ข�วิช�ช่�งย�นยนต์	 วิช�ชีพช่�งย�นยนต์	 เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ช่�งยนต์	 
กลุ่มวิช�ชีพช่�งยนต์
	 ๓.	 ส�ข�วิช�ช่�งกลโลหะ	วิช�ชีพช่�งกลโรงง�น	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ช่�งกลโลหะ	
กลุ่มวิช�ชีพช่�งกลโรงง�น
	 	 ส�ข�วิช�ช่�งกลโลหะ	วิช�ชีพช่�งซ่อมบำ�รุง	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ช่�งกลโลหะ	
กลุ่มวิช�ช่�งซ่อมบำ�รุง
	 	 ส�ข�ช่�งกลโลหะ	วิช�ชีพช่�งเช่ือมประส�น	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ชีพช่�งกลโลหะ	
กลุ่มวิช�ช่�งเชื่อมโลหะ
	 	 ส�ข�วิช�ช่�งกลโลหะ	 วิช�ชีพช่�งท่อและโลหะแผ่น	 เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช� 
ช่�งกลโลหะ	กลุ่มวิช�ช่�งประกอบผลิตภัณฑ์

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๐	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๓๔

 
 (น�ยอรุณ ปรีดีดิลก)
	 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน
	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง เทียบคว�มรู้

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 
เพื่อมิให้ต้องติดต่อเป็นร�ยบุคคล	 จึงประก�ศเทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพช้ันสูง 
โรงเรียนช่�งฝีมือทห�ร	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๓๔	 เท่�กับ 
วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๒๗	 
โดยเทียบได้ต�มวิช�ช่�งและส�ข�ง�น	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 วิช�ช่�งไฟฟ้�	เทียบคว�มรู้กับส�ข�วิช�ช่�งไฟฟ้�	ต�มส�ข�ง�น	ดังนี้
	 	 ๑.๑	 ส�ข�เครื่องกลไฟฟ้�	เทียบได้กับส�ข�ง�นเครื่องกลไฟฟ้�
	 	 ๑.๒	 ส�ข�ไฟฟ้�อุตส�หกรรม	เทียบได้กับส�ข�ง�นเครื่องวัดอุตส�หกรรม
	 ๒.	 วิช�ช่�งอิเล็กทรอนิกส์	เทียบคว�มรู้กับส�ข�วิช�ช่�งอิเล็กทรอนิกส์	ต�มส�ข�ง�น	ดังน้ี
	 	 ๒.๑	 ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์อุตส�หกรรม	เทียบได้กับส�ข�ง�นอิเล็กทรอนิกส์อุตส�หกรรม
	 	 ๒.๒	 ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์สื่อส�ร	เทียบได้กับส�ข�ง�นอิเล็กทรอนิกส์สื่อส�ร
	 	 ๒.๓	 ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป	เทียบได้กับส�ข�ง�นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
	 	 ๒.๔	 ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์	เทียบได้กับส�ข�ง�นอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
	 ๓.	 วชิ�ช�่งย�นยนต	์เทยีบคว�มรูก้บัส�ข�วชิ�ช่�งยนต	์เฉพ�ะส�ข�ง�นเทคนคิย�นยนต์
	 ๔.	 วิช�ช่�งผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์	 เทียบคว�มรู้กับส�ข�วิช�เทคนิคก�รผลิต	 
เฉพ�ะส�ข�ง�นแม่พิมพ์
	 ๕.	 วิช�ช่�งโลหะ	 เทียบคว�มรู้กับส�ข�วิช�ช่�งเทคนิคโลหะ	 ส�ข�ง�นระบบท่อ	 
ส�ข�ง�นโครงสร้�ง	และส�ข�ง�นผลิตภัณฑ์
	 ๖.	 วิช�ช่�งเครื่องกล	 เทียบคว�มรู้กับส�ข�วิช�ช่�งเทคนิคอุตส�หกรรม	 ส�ข�ง�น 
ก�รผลิตและส�ข�ง�นก�รติดตั้งและบำ�รุงรักษ�
	 ๗.	 วิช�ช่�งกลโรงง�น	 เทียบคว�มรู้กับส�ข�วิช�ช่�งเทคนิคก�รผลิต	 ส�ข�ง�น 
เครื่องมือกล	และส�ข�ง�นแม่พิมพ์

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	๔	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๓๔

 
 (น�ยทวีศักดิ์ เสน�ณรงค์)
	 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน
	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เทียบคว�มรู้

 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 

เพ่ือมิให้ต้องติดต่อเทียบเป็นร�ยบุคคล	 จึงประก�ศเทียบคว�มรู้วุฒิก�รดุริย�งค์ตอนปล�ย	 

ต�มหลักสูตรก�รดุริย�งค์ตอนปล�ย	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๓๗	 โรงเรียนดุริย�งค์	 กองดุริย�งค์ทห�รเรือ	 

เท่�กับวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๓๐ 

(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓)	 ประเภทวิช�ศิลปหัตถกรรม	 ส�ข�วิช�ก�รดนตรี	 เฉพ�ะกลุ่ม 

วิช�ชีพดนตรีและขับร้องเพลงส�กล

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๐	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๓๕

 
 (น�ยสมคิด โชติกวณิชย์)
 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน
	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เทียบคว�มรู้

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 

เพื่อมิให้ต้องติดต่อเทียบคว�มรู้เป็นร�ยบุคคล	 จึงประก�ศเทียบคว�มรู้วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 

ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 พุทธศักร�ช	 2539	 จ�กโรงเรียนจ่�อ�ก�ศ	 เท่�กับ 

วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยเทียบได้ต�มประเภทวิช�และส�ข�วิช�	 

ดังต่อไปนี้

	 1.	 ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม	เทียบคว�มรู้ต�มส�ข�วิช�ต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.1	 ส�ข�วิช�ช่�งยนต์	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ช่�งยนต์

	 	 1.2	 ส�ข�วิช�ช่�งไฟฟ้�กำ�ลัง	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ช่�งไฟฟ้�กำ�ลัง

	 	 1.3	 ส�ข�วิช�ช่�งอิเล็กทรอนิกส์	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ช่�งอิเล็กทรอนิกส์

	 	 1.4	 ส�ข�วิช�ช่�งก่อสร้�ง	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ช่�งก่อสร้�ง

	 	 1.5	 ส�ข�วิช�เทคโนโลยีโทรคมน�คม	 เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�เทคโนโลยี

โทรคมน�คม

	 	 1.6	 ส�ข�วิช�ช่�งเทคนิคสถ�ปัตยกรรม	 เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ช่�งเทคนิค

สถ�ปัตยกรรม

	 2.	 ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม	เทียบคว�มรู้ต�มส�ข�วิช�ต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 	 2.1	 ส�ข�วิช�พณิชยก�ร	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�พณิชยก�ร

	 	 2.2	 ส�ข�วิช�ก�รประช�สัมพันธ์	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ก�รประช�สัมพันธ์

	 3.	 ประเภทวิช�ศิลปกรรม	ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รถ่�ยภ�พและวีดิทัศน์	 เทียบคว�มรู้

เท่�ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รถ่�ยภ�พและวีดิทัศน์

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2541

 

 (น�ยอำ�รุง จันทว�นิช)

	 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เทียบคว�มรู้

 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 

เพ่ือมิให้ต้องติดต่อเทียบคว�มรู้เป็นร�ยบุคคล	 จึงประก�ศเทียบคว�มรู้วุฒิต�มหลักสูตร	 3	 ปี	 

ของโรงเรียนช่�งก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	ต�มหลักสูตรพุทธศักร�ช	2541	เท่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

  ประก�ศ	ณ	วันที่	9	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2542

 
 (น�ยบุญลือ ทองอยู่)
 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน
	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เทียบคว�มรู้

	 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 

เพื่อมิให้ต้องติดต่อเทียบคว�มรู้เป็นร�ยบุคคล	จึงประก�ศเทียบคว�มรู้วุฒิในระดับต่�ง	ๆ	ดังนี้

 1. วุฒิที่เทียบคว�มรู้เท่�มัธยมศึกษ�ตอนต้น

	 	 1.1	 วุฒิก�รดุริย�งค์	โรงเรียนดุริย�งค์ทห�รเรือ	ต�มหลักสูตรพุทธศักร�ช	2534

	 	 1.2	 วุฒิต�มหลักสูตรนักเรียนดุริย�งค์ทห�รบกตอนต้น	โรงเรียนดุริย�งค์ทห�รบก	

พุทธศักร�ช	2539

 2. วุฒิที่เทียบคว�มรู้เท่�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

	 	 2.1	 วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 โรงเรียนจ่�อ�ก�ศ	ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม	 

ส�ข�วชิ�ช�่งอ�ก�ศย�น	และประเภทวชิ�คหกรรม	ส�ข�วชิ�คหกรรม	ต�มหลกัสตูรพทุธศักร�ช	2539

	 	 2.2	 วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 โรงเรียนดุริย�งค์ทห�รอ�ก�ศ	 ประเภทวิช�

ศิลปกรรม	 ส�ข�วิช�ก�รดนตรี	 ต�มหลักสูตรพุทธศักร�ช	 2540	 เทียบคว�มรู้เท่�กับประเภท 

วิช�ศิลปหัตถกรรม	ส�ข�วิช�ก�รดนตรี

	 	 2.3	 วุฒติ�มหลกัสูตรนกัเรยีนดุริย�งคท์ห�รบกตอนปล�ย	โรงเรียนดุริย�งคท์ห�รบก 

พุทธศักร�ช	2539	เทียบคว�มรู้เท่�กับประเภทวิช�ศิลปหัตถกรรม	ส�ข�วิช�ก�รดนตรี

 3. วุฒิที่เทียบคว�มรู้เท่�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง

	 	 3.1	 วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ	 ต�มหลักสูตร

พุทธศักร�ช	 2541	 ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม	 ส�ข�วิช�ช่�งโยธ�	 และส�ข�วิช�ช่�งเครื่องกล	 

และประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ	ส�ข�วิช�ก�รเดินรถ
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	 	 3.2	 วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยวชั้นสูง	สถ�บันฝึกอบรม 

วิช�ก�รโรงแรมและก�รท่องเท่ียว	 ก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 ต�มหลักสูตรพุทธศักร�ช	 2540	 

ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ	เทียบส�ข�วิช�ต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 3.2.1	 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์	 เทียบคว�มรู้เท่� 

ส�ข�วิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว

	 	 	 3.2.2	 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รอ�ห�รและเครื่องด่ืม	 และส�ข�วิช�ก�รจัดก�ร

ห้องพัก	เทียบคว�มรู้เท่�ส�ข�วิช�ธุรกิจโรงแรม

	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่	9	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2542

 

 (น�ยบุญลือ ทองอยู่)

	 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เทียบคว�มรู้

 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 

เพือ่มใิห้ตอ้งตดิตอ่เทยีบคว�มรูเ้ปน็ร�ยบคุคล	จงึประก�ศเทยีบคว�มรูว้ฒุติ�มหลักสตูรประก�ศนยีบตัร 

เวชกิจฉุกเฉิน	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2544	(หลักสูตรประก�ศนียบัตรส�ธ�รณสุขศ�สตร์	(เวชกิจฉุกเฉิน)	 

ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2544)	ของสถ�บันพระบรมร�ชชนก	กระทรวงส�ธ�รณสุข	เท�่วฒุปิระก�ศนยีบตัร 

วิช�ชีพชั้นสูง

  ประก�ศ	ณ	วันที่	10	เมษ�ยน	พ.ศ.	2545

 
 (น�ยจรูญ ชูล�ภ)
 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เรื่อง เทียบคว�มรู้

 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเห็นเป็นก�รสมควรประก�ศเทียบคว�มรู้ให้ทร�บโดยทั่วกัน 

เพือ่มใิหต้อ้งตดิตอ่เทยีบคว�มรูเ้ปน็ร�ยบคุคล	จงึประก�ศเทยีบคว�มรูว้ฒุติ�มหลักสตูรประก�ศนยีบตัร 

วิช�ชีพชั้นสูง	 หลักสูตรนักเรียนน�ยสิบแผนที่	 โรงเรียนแผนท่ี	 กรมแผนที่ทห�ร	 กองบัญช�ก�ร 

ทห�รสงูสดุ	พทุธศกัร�ช	๒๕๔๓	ประเภทวชิ�ช่�งอตุส�หกรรม	ส�ข�วชิ�ช�่งสำ�รวจ	เท�่วฒุปิระก�ศนยีบตัร 

วิช�ชีพชั้นสูง	ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม	ส�ข�ช่�งสำ�รวจ

  ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๐	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๖

 
 (น�งกษม� วรวรรณ ณ อยุธย�)
 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ที่ วก 1152/2541

เร่ือง ก�รเทียบช้ันก�รศึกษ�หลักสูตรต่�งประเทศเพ่ือเข้�ศึกษ�ต่อหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ 

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

 ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้กำ�หนดแนวปฏิบัติให้กับสถ�นศึกษ�ในก�รเทียบชั้น 

ก�รศึกษ�สำ�หรับนักเรียนท่ีเรียนม�จ�กต่�งประเทศได้เข้�ศึกษ�ต่อเนื่องในชั้นก�รศึกษ�ระดับต่�ง	 ๆ 

ทั้งระดับประถมศึกษ�	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ในช่วงระยะเวล� 

เข้�เรียนที่ต่�งกัน	 ต�มคำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ท่ี	 วก	 1095/2534	 เร่ือง	 ก�รเทียบชั้นก�รศึกษ� 

ลงวันที่	 4	 พฤศจิก�ยน	 2534	 บัดน้ี	 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอก�สและท�งเลือกที่หล�กหล�ย 

และเหม�ะสมกับผู้เรียนในก�รศึกษ�ต่อเน่ืองในระดับที่สูงขึ้น	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้พิจ�รณ�แล้ว 

เห็นสมควรให้ผู้ที่เรียนจบ	Year	9	หรือปีที่		9	หรือเรียนจบไม่ตำ่�กว่�	Year	9	หรือปีที่		9	จ�กหลักสูตร

ต่�งประเทศได้มีสิทธิในก�รสมัครเพื่อคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อในระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	ได้	

ทัง้นี	้ก�รเทยีบชัน้ก�รศึกษ�และวธิกี�รคดัเลอืกให้อยูใ่นดุลยพนิจิของสถ�นศกึษ�ทีจ่ะรบัเข้�ต�มคว�ม

เหม�ะสมหรือต�มที่กรมต้นสังกัดกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2542	เป็นต้นไป

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	13	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2541

 
 (น�ยอำ�รุง จันทว�นิช)

 รองปลัดกระทรวง	ปฏิบัติร�ชก�รแทน

	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ที่ปรึกษ�
	 ๑.	 น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ๒.	 น�ยพีระ	รัตนวิจิตร		 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ๓.	 น�ยวิษณุ	ทรัพย์สมบัติ		 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๔.	 น�งลำ�ใย	สนั่นรัมย์	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นพัฒน�เครื่องมือวัดผล	

	 	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ผู้รับผิดชอบ
	 ๑.	 น�งเพ็ญนภ�	แก้วเขียว	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มทะเบียนและส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�	

	 	 	 สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๒.	 น�ยวรศักดิ์	กันสุทธิ	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๓.	 น�งส�ววัชรี	พงษ์สุข								 เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๔.		น�งส�วกนกรัตน์	บุญม�	 เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๕.		น�งส�วดวงใจ	สิงห์สัน	 เจ้�พนักง�นธุรก�รปฏิบัติง�น	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๖.		น�งส�วด�วจุฬ�	ชูฤทธิ์	 เจ้�พนักง�นธุรก�รปฏิบัติง�น	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๗.		น�งส�วจินด�	เอี่ยมสะอ�ด	 พนักง�นธุรก�ร	ส	๔	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๘.		น�งส�วนำ้�ฟ้�	มีศิลป์		 พนักง�นจ้�งเหม�บริก�ร	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๙.	 น�งส�วจรรย�	ชัยชะนะ	 พนักง�นจ้�งเหม�บริก�ร	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	๑๐.	 น�งส�วทัศนีย�	พุ่มไม้ดัด	 พนักง�นจ้�งเหม�บริก�ร	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	๑๑.	 น�งส�วพรพิมล	จันทรวิวัฒน์		 พนักง�นจ้�งเหม�บริก�ร	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	๑๒.	 น�งส�วสัญญรัก	ธัญญเจริญ	 พนักง�นจ้�งเหม�บริก�ร	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

คณะผู้จัดทำ�เอกส�ร
	 ๑.	 น�งส�วมธุรส	ประภ�จันทร์	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พ

	 	 	 ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 	 สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๒.	 น�ยวรศักดิ์	กันสุทธิ	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๓.	 น�งส�วจิร�พร	รอดพ่วง	 อ�จ�รย์คณะครุศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยสวนดุสิต

คณะผู้จัดทำา
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	 ๔.	 น�งส�วจตุพร	จันทร์เรือง	 ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�ร	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สงขล�	เขต	๑

	 ๕.	 น�งปัทม�รัตน์	สุทธิสงค์		 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

	 	 	 พระนครศรีอยุธย�	เขต	๑

	 ๖.	 น�งยุวดี	วงษ์น้อย		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

	 	 	 สมเด็จพระศรีนครินทร์	ก�ญจนบุรี

	 ๗.	 น�ยเศวตสิทธิ์	มูลส�ระ		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนคำ�เจริญวิทย�คม

	 ๘.	 น�งดวงฤทัย	สีวัน		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนวิทย�นุกูลน�รี

	 ๙.	 น�งส�วสุล�ลีวัลย์	วรครุธ		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนห้วยทับทันวิทย�คม

	๑๐.	 น�งอนงค์	ส�รสิทธิธรรม	 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนวิจิตรพิทย�

	๑๑.	 น�งนิตย�	โทร�ช		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนแก้งคร้อวิทย�	

	๑๒.	 น�งส�วธรรมช�ติ	สุขม�ก		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนวิเชียรม�ตุ

	๑๓.	 น�งสมหม�ย	กำ�ทอง		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนเวียงป่�เป้�วิทย�คม

	๑๔.	 น�งส�ววรีพร	ช�ติชนะ		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนชุมแพศึกษ�

	๑๕.	 น�งเจนจิร�	วิเศษศักดิ์	 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

	๑๖.	 น�งส�วพัชรินทร์	ธรรมจรรย�	 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนบ้�นกอกหนองผือ

	๑๗.	 น�งส�ววินิจฉัย	ไชยขันธ์		 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนมอสวนขิงพิทย�สรรพ์

	๑๘.	 น�งส�วจริย�	ทองหอม	 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนวัดพระมห�ธ�ตุ

	๑๙.	 น�ยนร�พงศ์	อ�ษ�รินทร์	 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนบ้�นนำ้�พร

	๒๐.	 น�งนภ�พร	สอนจรูญ	 ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	พุแค

	๒๑.	 น�ยสมเกียรติ	แซ่เต็ง		 ครูชำ�น�ญก�ร	โรงเรียนเข�น้อยวิทย�คม

	๒๒.	 น�ยองค์ก�ร	ปรุงหอม	 ครูชำ�น�ญก�ร	โรงเรียนฆ้องชัยวิทย�คม

	๒๓.	 น�งส�วิตรี	สิทธิชัยก�นต์	 ครูชำ�น�ญก�ร	โรงเรียนอนุร�ชประสิทธิ์

	๒๔.	 น�ยเอกอรรถพล	อินทวิวัฒน์	 ครูชำ�น�ญก�ร	โรงเรียนหอพระ

	๒๕.	 น�ยอภิช�ติ	แก้วม�ก		 ครู	โรงเรียนห�ดใหญ่วิทย�ลัย	(สมบูรณ์กุลกันย�)

บรรณ�ธิก�รกิจ
	 ๑.	 น�งเพ็ญนภ�	แก้วเขียว	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มทะเบียนและส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�	

	 	 	 สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

	 ๒.	 น�ยวรศักดิ์	กันสุทธิ	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�



สํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู�มือการบริการ
การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

คู�มือการบริการการเทียบวุฒ
ิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ

ื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ
.ศ. ๒

๕๖๐)


