
ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร
ว่าด้วยการเทยีบวฒุกิารศึกษาในประเทศและตา่งประเทศระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2563

ด้วยกระทรวงศกึษาธกิารเหน็สมควรปรบัปรงุระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2560 ที่มีอยูเ่ดมิ เพื่อใหก้ารด าเนนิการเทยีบวฒุกิารศกึษามคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทภาระหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฉะนั ้น อาศ ัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 12 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา่ “ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วยการเทยีบวฒุกิารศกึษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลกิระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการปรบัปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ

และต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน



บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การเทยีบวฒุกิารศกึษา” หมายความว่า การน าผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในระบบและการศึกษานอก

ระบบที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัด และการประเมินผลจาก
สถานศึกษาหรือศูนย์สอบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอนมาเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

“วุฒิการศกึษาในประเทศ” หมายความวา่ วุฒิการศกึษาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
ประเทศไทย หรือตามระบบการศึกษาของประเทศไทย

“วุฒิการศกึษาตา่งประเทศ” หมายความวา่ วุฒิการศกึษาทีด่ าเนนิการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของ
ต่างประเทศ หรือตามระบบการศกึษาของต่างประเทศ ซึ่งสถานศึกษาอาจตั้งอยู่ภายในประเทศหรืออยู่ในต่างประเทศ

ข้อ 5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้



หมวด 1
การพิจารณาเทยีบวฒุกิารศึกษา

ข้อ 6 กระทรวงศึกษาธิการจะเทียบวุฒิการศึกษาให้เฉพาะวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง ตามระเบยีบการวัดผลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักสูตรนั้น ซึ่งผู้ขอเทียบวุฒิการศึกษาได้รับจากสถานศึกษาในประเทศหรือ
สถานศึกษาต่างประเทศ โดยจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ผ่านการเรียนหรือการสอบเต็มหลักสูตรและต้องไม่ใช่วุฒิการศึกษาที่
ศึกษาทางไกล การฝึกอบรม การดูงาน การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนตามหลักสูตรระยะสั้น วุฒิการศึกษาที่จะเทียบให้ ได้แก่

(1) วุฒิการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
(2) วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ข้อ ๗ การพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา จะพิจารณาวุฒิการศึกษาในประเทศและวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้
(1) วุฒิการศึกษาในประเทศ

ต้องเปน็วฒุกิารศกึษาที่ไดจ้ากการศกึษาตามหลกัสตูรของรฐัหรอืหนว่ยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหลักสูตร
ของเอกชนที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎและระเบียบที่ก าหนดและได้รับการ
รับรองวิทยฐานะหรือรับรองมาตรฐาน



(2) วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐหรือเอกชนใน ลักษณะดังต่อไปนี้
(2.1) หลักสูตรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เปิดสอนในสถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชน หรือรัฐเป็น

ผู้ด าเนินการสอบ/วัดและประเมินผลหรือให้การรับรอง หรือออกประกาศนียบัตร
(2.2) หลักสตูรของเอกชน ที่เปิดสอนในสถานศกึษาเอกชนทีไ่ดร้บัการรบัรองวทิยฐานะหรือรับรองมาตรฐาน (Accredited) 

จากรัฐบาลของประเทศนั้น หรือจากองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับโดยสากล
การรบัรองวทิยฐานะหรอืรบัรองมาตรฐาน (Accredited) ในส่วนนี้ ครอบคลุมถึงโรงเรียนของสถานทูต หรือโรงเรียนตามหลักสูตรของ

รัฐบาลประเทศหนึ่งแต่ไปเปิดสอนในอีกประเทศหนึ่ง หรือเป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
ข้อ ๘ ให้เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตง่ตัง้คณะกรรมการคณะหนึง่ เพื่อพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและ

ต่างประเทศ ประกอบด้วย ดังนี้
(1) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่ปรึกษา 
(2) รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน หรือ ผู้ช่วยเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที่ได้รับมอบหมาย เป็น

ประธาน
(3) ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรองประธาน 
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในด้านงานเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



(5) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนแปดคน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ผู้อ านวยการ
ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน
การอาชวีศกึษาและวชิาชพี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
การประกนัคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา 
และผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเทียบวุฒิตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออนุมัติการเทียบวุฒิการศึกษา



ข้อ ๙ การพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษา ให้ยึดองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้
(1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
(2) โครงสร้างของหลักสูตร
ทั ้งนี ้ ให ้พ ิจา รณาความสอดคล ้อ งก ันก ับ เนื ้อหา  สาระ  และมาตรฐานการ เร ียนรู ้หล ักส ูตรการศ ึกษาขั ้นพื ้นฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
(3) พื้นความรู้เดิมก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่มาขอเทียบวุฒิการศึกษา
(4) ผลการเรียนที่ได้ หรือที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ข้อ 1๐ การยืน่ค ารอ้งขอใบเทยีบวฒุกิารศกึษาใหใ้ชแ้บบค ารอ้งทีส่ านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด และอตัรา

ค่าธรรมเนยีมการขอใบเทยีบวฒุกิารศกึษาใหเ้ปน็ไปตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด
ข้อ 1๑ ให้จัดท าทะเบยีนใบเทยีบวฒุกิารศกึษาไวเ้ปน็หลกัฐานของทางราชการ และในกรณทีี่ใบเทยีบวฒุกิารศกึษาช ารดุหรอืสญูหาย 

ให้ผู้ไดร้บัใบเทยีบวฒุกิารศกึษายืน่ค ารอ้งขอใบแทนใบเทยีบวฒุกิารศกึษา
ตามแบบค ารอ้งทีส่ านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด

ข้อ 1๒ ค าร้องขอที่ไดย้ืน่หรอือยูใ่นระหวา่งการพจิารณาด าเนนิการกอ่นการใชร้ะเบยีบนี้
และยงัไมแ่ลว้เสรจ็ในวนัทีร่ะเบยีบนีใ้ชบ้งัคบั ให้ด าเนนิการตอ่ไปตามระเบยีบที่ใชบ้งัคบัอยูเ่ดมิจนกวา่จะแลว้เสรจ็

ข้อ 1๓ ให้เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเปน็ผูม้อี านาจอนมุตักิารเทยีบวฒุกิารศึกษาและลงนามในใบเทยีบวฒุิ
การศกึษา



หมวด 2
หน้าที่ของหนว่ยงานในการเทยีบวฒุกิารศกึษา

ข้อ 1๔ การเทยีบวฒุกิารศกึษาในประเทศระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอ านาจการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 1๕ การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอ านาจการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 1๖ การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นอ านาจการพิจารณาของ

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม 
ข้อ 1๗ การเทยีบวฒุกิารศกึษาตา่งประเทศระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพือ่สทิธปิระโยชน์ในการอื่นนอกเหนือจากการศึกษาต่อ ข้อ 1๖ เป็นอ านาจการ

พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 1๘ การเทยีบวฒุกิารศกึษาหลกัสตูรทีเ่ปดิสอนโดยโรงเรยีนในระบบ ประเภทนานาชาติในประเทศไทยที่อยู่ในก ากับของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นอ านาจการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศ ณ  วันที ่ ๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓                   

(นายณฏัฐพล  ทีปสวุรรณ)
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร


