
ความตกลงวาดวยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการศึกษาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
  
กระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการศึกษาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอจากน้ีไป 
จะเรียกวา “ภาคี”) 

ตระหนักถึงประโยชนในการสถาปนากลไกในการอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
ระหวางประเทศไทยและจนี 

ไดตกลงดังตอไปน้ี   

ขอ1 

วัตถุประสงค 
 ความตกลงมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะกลาวอธิบายตอไปใน
ความตกลงดังกลาว ปริญญาเหลาน้ีมอบใหโดยสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและจีน และเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือผูที่สําเร็จการศึกษาของทั้งสองฝาย ใหไปศึกษาตอในอีกประเทศ
หนึ่ง 

ขอ 2 

กรอบของความตกลง 

ความตกลงดังกลาวใชเพ่ือการยอมรับคุณวุฒิและปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซึ่งประสาทโดย
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยไทย ซึ่งมีรายชื่อสถาบันปรากฏในเอกสารแนบทายนี้ สถาบันเหลาน้ีไดรับ
การรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลไทยใหประสาทปริญญาและประกาศนียบัตรในระดับอุดมศึกษา  และ
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของจีนที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะโดยรัฐบาลจีนใหประสาทปริญญาและ
ประกาศนียบัตร  

ภาคีทั้งสองประเทศใหความเคารพในเสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานรัฐบาล
ของแตละประเทศที่มีอํานาจจะตัดสินใจและยอมรับคุณวุฒิของผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ 

ขอ 3  

ระบบกรอบคุณวุฒิการศกึษาของประเทศไทยและจีน 

คุณวุฒิการศกึษาของประเทศจีน 

ระบบการศึกษาจีนเปนระบบ 6-3-3 ตามกฎหมายการศึกษาภาคบงัคับของสาธารณรัฐประชาชนจีน
แบงเปนระดับประถมศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ ตามกฏหมายวา
ดวยการศึกษาภาคบังคับของจีน ระบุวา การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีระยะเวลาศึกษา 3 ป ผูจบ
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ประกาศนียบัตรชั้นนสูง 

  นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือผานการทดสอบเขาศึกษาวิทยาลัยระดับชาติ
แลว สามารถที่จะสมัครเขาศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยเทคนิคได หลังจากศึกษา 2 ถึง 3 ป    
จบหลักสูตรแลว ก็จะไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

  สําหรับผูที่พลาดการทดสอบเขาศึกษาตอในวิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค อาจจะไดรับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ถาสามารถที่จะผานการทดสอบแบบทดสอบสําหรับผูที่ศึกษาดวยตนเองระดับชาติ 

ประกาศนียบัตรการศึกษาบัณฑิตและปริญญาตรี 

  นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเขาศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเต็มเวลาไดเม่ือผาน
การทดสอบเขาศึกษาวิทยาลัยระดับชาติไดแลว เม่ือศึกษาไปได 4 ป ก็จะไดรับประกาศนียบัตรการศึกษา
บัณฑิต (การศึกษาดานการแพทยใชเวลาศึกษา 5 ป) นักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรก็จะขอรับการประสาท
ปริญญาตรี 

 สําหรับผูที่พลาดการเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรเต็มเวลา อาจจะไดรับประกาศนียบัตร
การศึกษาบัณฑิต ถาผูนั้นผานการทดสอบแบบทดสอบสําหรับผูที่ศึกษาดวยตนเองระดับชาติ  ผูที่ผานการ
ทดสอบดังกลาวสามารถยื่นขอรับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะได 

ปริญญาโท 

  ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสามารถสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโทใน
สถาบันที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะ (สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย) เม่ือผานการทดสอบการสอบคัดเลือก
ของแตละสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยน้ันๆแลว ดวยระยะเวลาศึกษาประมาณ 2 - 3 ป เม่ือสําเร็จ
การศึกษาก็จะไดรับวุฒิปริญญาโท 

  ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็สามารถเขาศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบางเวลาในสถาบันที่
ไดรับการรับรองวิทยฐานะได เม่ือศึกษาครบหลักสูตรก็จะไดรับปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

  ผูที่ ไดรับปริญญาโทสามารถสมัครเขาศึกษาในสถาบันที่ จัดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
(สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะใหประสาทปริญญาเอก) เม่ือผานการทดสอบให
เขาศึกษา/วิจัย เปนเวลา 3 ปขึ้นไป เม่ือศึกษาครบตามหลักสูตรก็จะไดรับปริญญาเอก  

  ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถเขาศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรบางเวลาได และจะไดรับ
การประสาทปริญญาเอกจากสถาบันที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะ เม่ือศึกษาครบหลักสูตร 
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  บางสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะใหจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ผูที่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเขาศึกษาระดับปริญญาเอกไดเลย โดยมีระยะเวลาศึกษา/วิจัยตั้งแต 5 ป
ขึ้นไป เม่ือศึกษาครบหลักสูตรก็จะไดรับปริญญาเอก 

คุณวุฒิการศึกษาของประเทศไทย 

 ระบบการศึกษาไทยเปนระบบ 6-3-3 คือ ประถมศึกษา 6 ป มัธยมศึกษาตอนตน 3 ปเปนการศึกษา
ภาคบังคับ และเม่ือศึกษาตออีก 3 ปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือจบการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สวนปริญญาการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบดวย อนุปริญญา ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ดังตอไปน้ี 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

  การศึกษาระดับอนุปริญญาเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทั้งในดานความรูและทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ
ในระดับการจัดการ หรือเพ่ือการประกอบวิชาชีพ และเปนพ้ืนฐานภาคทฤษฏีและการวิจัย ซึ่งนําไปสูปริญญาตรี 
ผูที่จะเขาศึกษาระดับดังกลาว ตองจบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา การเรียนการ
สอนระดับอนุปริญญาซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนหลักสูตร 2 ป ศึกษาอยางต่ํา 60 หนวยกิต สวน
หลักสูตร 3 ป ศึกษาอยางต่ํา 90 หนวยกิต สําหรับหลักสูตรอนุปริญญาซึงจัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัย
ชุมชน ศึกษาอยางต่ํา 84 หนวยกิต 

ปริญญาตรี 

  โครงสรางการศึกษาระดับปริญญาตรีของไทยขึ้นอยูกับวิชาและคณะที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี หลักสูตรสวนใหญใชเวลาศึกษาเต็มเวลา 4 ป ศึกษาอยางต่ํา 120 หนวยกิต ยกเวนหลักสูตรใน
สาขาวิชาที่มีขอกําหนดทางวิชาการเฉพาะ เชน สถาปตยกรรมศาสตร เภสัชศาสตร เปนหลักสูตร 5 ป ศึกษา
อยางต่ํา 150 หนวยกิต สวนหลักสูตร การแพทย ทันตแพทย สัตวแพทย เปนหลักสูตร 6 ป และศึกษาอยางต่ํา 
180 หนวยกิต สวนการศึกษาตอเนื่องในระดับปริญญาตรีจะตองศึกษาอยางต่ํา 72 หนวยกิต ซึ่งการศึกษา
ตอเน่ืองจะรับผูที่เรียนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเทา หรือผูที่ไดรับอนุปริญญาที่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวย โดยใชเวลาในการศึกษา 4, 5 หรือ 6 ป 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตองศึกษาอยางต่ํา 24 หนวยกิต ผูที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาสามารถสมัครเขารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่ใหความรูทางดานวิชาการหรือการศึกษาเพ่ืออาชีพขั้นสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี เหมาะสําหรับผูที่ตองการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติที่จะศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท หรือสําหรับผูที่ไมตองการทําการวิจัยหรือทําโครงการศึกษาขนาดใหญ ซึ่งเปนขอกําหนดสําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ปริญญาโท 

ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสามารถสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทได 
โดยจะตองศึกษาอยางต่ํา 36 หนวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรที่มีพ้ืนฐานการวิจัย ซึ่งนําไปสูการทํา
วิทยานิพนธ หรือจะเลือกศึกษาหลักสูตรที่ใชการบรรยายและทําโครงการการศึกษาดวยตนเอง 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง เปนหลักสูตรสําหรับผูที่ตองการคุณวุฒิวิชาชีพใน
ระดับสูง และเปนหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งมีสาขาวิชาจํากัด เปนการศึกษาวิชาชีพที่อยูระหวางปริญญา
โทกับปริญญาเอก หลักสูตรสวนใหญเปนหลักสูตรดาน การแพทย และสาขาวิชาที่เก่ียวของ เชน เภสัชศาสตร
และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยตางๆ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาสามารถสมัครเขา
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงได เปนหลักสูตรไมเกิน 3 ป และตองศึกษาอยางต่ํา 24 หนวยกิต  

ปริญญาเอก 

ปริญญาเอกเปนการศึกษาระดับสูงที่สุดในระดับบัณฑิตศึกษา ผูสมัครเขาศึกษาจะตองจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในเกณฑดีเลิศ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทา โดยปกติแลว สําหรับผูที่จบปริญญาโทจะตองศึกษาอยางต่ํา 48 หนวยกิต สวนผูที่จบปริญญาตรี
จะตองศึกษาอยางต่ํา 72 หนวยกิต จึงจะไดรับปริญญาเอก 

ขอ 4 

ขอกําหนดสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวจิัยในประเทศไทย 
ที่ตองการศกึษาตอในประเทศจีน 

      สถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีนสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติ ผลการเรียนและผล
การทดสอบของผูที่ประสงคจะเขารับการศึกษาในทุกหลักสูตร ใหสอดคลองกับขอกําหนดของแตละสถาบัน 

หนวยงานหรือองคการของประเทศจีนที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาล มีสิทธิ์ในการตรวจสอบและ
พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาของนักศึกษาไทย โดยเทียบกับคุณวุฒิและปริญญาใหเปนไปตามขอกําหนด
ของประเทศจีน รวมทั้งคํานึงถึงกฎระเบียบของแตละสถาบัน สําหรับผูสมัครเขาศึกษหลักสูตรวิชาชีพที่ตอง
อาศัยใบประกอบวิชาชีพที่ออกใหโดยสมาคมวิชาชีพ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดของสมาคม
วิชาชีพน้ันๆ 

ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองวิทย
ฐานะอยางเปนทางการ สามารถสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศจีนได โดยขึ้นอยูกับขอกําหนด
ของการรับเขาศึกษาตอของสถาบันน้ันๆ 

ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑดีเลิศจากประเทศไทย
สามารถสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกที่ประเทศจีนได โดยจะพิจารณาจากสาขาวิชาที่เก่ียวของกับ
การศึกษาที่ผานมา หรือขึ้นอยูกับหัวขอการวิจัย และเปนไปตามขอกําหนดของสถาบันน้ันๆ 
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ขอ 5 

ขอกําหนดสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวจิัยในประเทศจีน 
ที่ตองการศกึษาตอในประเทศไทย 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติ ผลการเรียนและ
ผลการทดสอบของผูที่ประสงคจะเขารับการศึกษาในทุกหลักสูตร ใหสอดคลองกับขอกําหนดของสถาบันน้ันๆ 

หนวยงานหรือองคการของประเทศไทยที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาล จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 
และวุฒิการศึกษาของนักศึกษาจีน โดยเทียบกับคุณวุฒิและปริญญาใหเปนไปตามขอกําหนดของประเทศไทย 
รวมทั้งคํานึงถึงกฎระเบียบของแตละสถาบัน สําหรับผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ตองอาศัยใบประกอบ
วิชาชีพที่ออกโดยสมาคมวิชาชีพ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดของสมาคมวิชาชีพน้ันๆ 

ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลจีน 
สามารถสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศไทยได โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดของการรับเขาศึกษาตอ
ของสถาบันน้ันๆ 

ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑดีเลิศจากประเทศจีน
สามารถสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในประเทศไทยได โดยจะพิจารณาจากสาขาที่เก่ียวของกับ
การศึกษาที่ผานมา หรือขึ้นอยูกับหัวขอการวิจัย และเปนไปตามขอกําหนดของสถาบันน้ันๆ 

ขอ 6 

การแกไขและการระงบัขอขัดแยง 

ความตกลงดังกลาวสามารถจะแกไขดวยการตกลงเปนลายลักษณอักษรของภาคี  

ความเห็นที่ขัดแยงกันซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามความตกลงดังกลาว จะไดรับการแกไข
อยางเปนมิตร ดวยการปรึกษาหารือระหวางภาคี  
 

ขอ 7 

การบังคับใช 

ความตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ภาคีลงนามเปนระยะเวลาสามป  

ความตกลงอาจจะตออายุดวยความเห็นรวมกันของภาคี หรืออาจจะยกเลิกเม่ือใดก็ได โดยการแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลาหกเดือน 

 เพ่ือเปนพยานแกการน้ี ผูลงนามขางทายน้ี ซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากภาคีคูสัญญาของทั้ง
สองฝายไดลงนามความตกลงนี้ 
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 ทํา ณ กรุงปกก่ิง เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 คูกันเปนสองฉบับ เปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ทั้งสองภาษามีคุณคาเทาเทียมกัน 

 

           สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ    สําหรับกระทรวงการศึกษา 
                ราชอาณาจักรไทย                                         สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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