
ขอตกลงระดับการใหบริการ 
 

 
งานที่ใหบริการ การเทียบคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตางประเทศ 

หนวยงานทีรั่บผิดชอบ สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
 

 
ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ  ระยะเวลาเปดใหบริการ 
1. สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 

ท่ีอยู:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 8 
 328ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
 กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท: 023545577, 026105451 

 วันจันทรถึงวันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดราชการ) 
ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
ขอกําหนดการใหบริการ 

 

แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ 
1.  ผูย่ืนคํารองขอใหพิจารณาคณุวุฒิ จะตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีขอใหพิจารณา ซึ่งมรีะยะเวลาในการศึกษา 
    ไมนอยกวา 1 ป หรือเทียบเทา และตองไมใชหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน 
2.  สถาบันการศึกษาท่ีผูย่ืนคํารองสําเร็จการศึกษา ตองไดรับการรับรองวิทยฐานะตามกฎหมายในประเทศนั้น ๆ  
    หรอืจากหนวยงานรับรองวิทยฐานะท่ีเชื่อถือได 
3.  การพิจารณาคุณวุฒิโดยใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเปนแนวทางการพิจารณา ประกอบดวยหัวขอ  
     ดังตอไปนี ้1) คุณสมบัติผูเขาศึกษาตามหลักสูตร  2) ระบบการศึกษา  3) ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร   
     4) จาํนวนหนวยกิตตามหลักสูตร  5) รายวชิาท่ีศึกษาตามหลักสูตร   
     6) เกณฑการวัดผลการศึกษาและเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 7) เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีหลักสูตรกําหนด 
4.  การพิจารณาคุณวุฒิจะแจงใหผูย่ืนคํารองทราบวา เทียบเทาหรือเทียบไดตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
    ระดับอุดมศึกษาในแตละระดบัของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้ จะไมรวมถึงการตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา 
    ตามหลักสูตรท่ีขอใหพิจารณา 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
1. คํารองขอเทียบคุณวุฒิ  จํานวน 1ฉบับ 
2. ปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตร  ของคุณวุฒิท่ีขอใหพิจารณาฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีมีการ

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 จํานวน 1ฉบับ 

3. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวุฒิท่ีขอใหพิจารณาฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีมี
การลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 จํานวน 1ฉบับ 

4. ปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษากอนคณุวุฒิท่ีขอใหพิจารณา
ฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 จํานวน 1ฉบับ 

 
 
 
 
 



-2- 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
5. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวฒุิท่ีสําเร็จการศึกษากอนคุณวุฒท่ีิขอให

พิจารณาฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 จํานวน 1ฉบับ 

6. บัตรประจําตัวประชาชน /บัตรขาราชการฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีมีการลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

 จํานวน 1ฉบับ 

7. ทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1ฉบับ 
8. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(เอกสารหนาแรกของหนังสือเดินทาง และหนาท่ีมีการประทับตราตรวจคนเขา-ออกเมือง 
และ VISA ของประเทศที่เดินทางไปศึกษา) 

 จํานวน 1ฉบับ 

9. เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน หนังสือแจงการเปล่ียนชื่อ นามสกุล -   จํานวน 1ฉบับ 
กรณีขอเทียบคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาเอก จะตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้   

10. เอกสารคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีมี 
การลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (ปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตร  และใบบันทึกผลการศึกษา 
(Transcript)) 

 อยางละ1ฉบับ 

11. วิทยานิพนธ (หนาชื่อเรื่องและบทคัดยอ)พรอมสําเนาท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1ฉบับ 
12. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการ พรอมสําเนาท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 จํานวน 1ฉบับ 

กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน จะตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้   
13. หนังสือมอบอํานาจของผูขอเทียบคุณวุฒิ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ)  

พรอมติดอากรแสตมป ราคา 10 บาท 
 จํานวน 1ฉบับ 

14. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (กรณีคนไทย) หรือสําเนาหนังสือ 
เดินทางของผูรับมอบอํานาจ (กรณีชาวตางชาติ) ท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 จํานวน 1ฉบับ 

หมายเหตุ 
1. กรณีใบปริญญาบัตรและใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ท่ีมิใชภาษาอังกฤษ ใหดําเนินการแปลเปน

ภาษาอังกฤษพรอมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานท่ีเชื่อถือได อาทิ 
สถานกงสุลในประเทศนั้นๆ  

2. กรณีหนังสือเดินทางชวงปท่ีศึกษา ณ ประเทศน้ันๆ สูญหาย ขอใหแสดงหลักฐานการพํานักหรือเดินทางเขาออก 
ชวงระยะเวลาที่ศึกษาในคุณวุฒิท่ีขอใหพิจารณา โดยอาจติดตอขอเอกสารหลักฐานไดท่ีสถานทูตของประเทศ
ท่ีเดินทางไปศึกษาประจําประเทศไทย หรือท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซอยสวนพลู แขวงทุงมหาเมฆ กรุงเทพฯ 

 
 

คาธรรมเนียม 
ไมตองเสียคาธรรมเนียมในการขอรับบริการ แตหากขอรับบริการแทนบุคคลอ่ืน (มอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
จะตองติดอากรแสตมป ราคา 10 บาท ตอฉบับ ลงในหนังสือมอบอํานาจจากเจาของเรื่อง 
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ระดับการใหบริการ 
 

ระยะเวลา 
 กรณีเคยมีการพิจารณาคุณวุฒิท่ีขอเทียบมาแลวและไมใชคุณวุฒิปริญญาเอก 

ใชระยะเวลา5 - 7 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตการยื่นเอกสารท่ีครบถวน สมบูรณ ถูกตอง   จนถึง
ออกหนังสือแจงผลการเทียบคุณวุฒิ 

 กรณีไมเคยมีการพิจารณาคุณวุฒิท่ีขอเทียบมากอนหรือเปนคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
ใชระยะเวลา2 - 3 เดือนซึ่งอาจจะมีการขอขอมูล/ เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณวุฒฯิ เพ่ิมเติม โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตการยื่นเอกสาร/ ขอมูลท่ีครบถวน สมบูรณ ถูกตอง จนถึงออก
หนังสือแจงผลการเทียบคุณวุฒิ  

 

คุณภาพ 
 หนังสือแจงผลการเทียบคุณวุฒิท่ีไดรับจากงานบริการมีความถูกตองสมบูรณ 

 
ข้ันตอนการใหบริการ 

 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
1. กรอกขอมูลและยื่นคํารองขอเทียบคุณวุฒิ 

พรอมเอกสารท่ีมีความครบถวน สมบูรณ และถูกตอง 
ผูขอรับบริการ 

2. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเอกสารและ
ใบคํารองและบันทึกรับใบคํารอง 

สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 

3. ศึกษา วิเคราะห ขอมูลสถาบันอุดมศึกษา และเอกสาร
คุณวุฒิท่ีผูย่ืนคํารองขอใหพิจารณา ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากตางประเทศ พ.ศ. 2549 

สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 

4. ดําเนินการออกหนังสือแจงผลการเทียบคุณวุฒิ และ
สงมอบหนังสือแจงผลฯ ใหแกผูรับบริการ 

สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 

5. รับหนังสือแจงผลการเทียบคุณวุฒิ ผูขอรับบริการ 
(รับดวยตนเอง หรือขอรับทางไปรษณีย) 

 
การรับเร่ืองรองเรียน 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  
สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ชั้น 8)  
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 
โทรศัพท :0 2354 5602, 026105381 
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