
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสตูรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคณุวฒุิระดับอุดมศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  17  และข้อ  21  แห่งกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2565  ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในคราวประชุม
ครั้งที่  8/2565  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  จึงมีมติออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวทาง 
การพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป   
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“สถาบัน”  หมายถึง  องค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  

หรือหน่วยงานอื่น  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสถาบันที่จัดการอุดมศึกษา  ระดับปริญญาและระดับต่ ากว่าปริญญา
ทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน  ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2562  

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการด้านการพิจารณาคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
“ส านักงานปลัดกระทรวง”  หมายถึง  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   

วิจัยและนวัตกรรม   
“หลักสูตรการศึกษา”  หมายถึง  หลักสูตรที่จัดการศึกษาและหลักสูตรที่จัดการฝึกอบรมเฉพาะ

ทางโดยสถาบัน  ซึ่งอาจด าเนินการเองหรือร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ 
“หลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะ”  หมายถึง  หลักสูตรด้านวิชาชีพที่จัดฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ 

โดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมายเป็นผู้ควบคุมดูแล  และแจ้งความประสงค์  
ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ 

ข้อ 4 แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  มีดังนี้ 

  4.1) สถาบันที่ขอให้พิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษา  ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งและมีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาตามกฎหมายของประเทศไทย   

  4.2) สถาบันที่ขอให้พิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษา  จะต้องจัดท าหลักสูตร
การศึกษา  ที่ขอให้พิจารณา  และต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากองค์คณะที่มีอ านาจสูงสุด 
ของสถาบันนั้น ๆ  โดยมีคุณวุฒิตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 

   (1) ระดับอนุปริญญา  มีหนึ่งคุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิอนุปริญญา  
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   (2) ระดับปริญญาตรี  มีหนึ่งคุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิปริญญาตรี   
   (3) ระดับบัณฑิตศึกษา  มีสี่คุณวุฒิ  ได้แก่  คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  

คุณวุฒิปริญญาโท  คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และคุณวุฒิปริญญาเอก  
  4.3) หลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรมโดยองค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ 

ที่กฎหมายรับรอง  และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิตามข้อ  4.2 
ข้อ 5 การพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

เป็นแนวทางการพิจารณา  โดยสถาบันที่ขอเทียบหลักสูตรจะต้องเสนอหลักสูตร  โดยมีข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
  5.1) ระดับอนุปริญญา  และระดับปริญญาตรี  ให้พิจารณาในประเด็น  ดังนี้ 
   (1) โครงสร้างหลักสูตร 
   (2) พ้ืนฐานการศึกษา 
   (3) ระบบการศึกษา   
   (4) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
   (5) จ านวนหน่วยกิต 
   (6) ระยะเวลาการศึกษา 
   (7) รายวิชาที่ศึกษา 
   (8) เกณฑ์การวัดผลการศึกษาและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
   (9) เงื่อนไขต่าง ๆ  ที่หลักสูตรก าหนด 
  5.2) ระดับบัณฑิตศึกษา  ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ  5.1  ในประเด็น  ดังนี้ 
   (1) การสอบหรือการประเมินผลเพ่ือการส าเร็จการศึกษา 
   (2) ผลงานวิจัย  หรือเอกสารทางวิชาการ  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ข้อ 6 หากคณะอนุกรรมการได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรเชี่ ยวชาญเฉพาะ

จากสถาบันและองค์กรวิชาชีพที่น ามาขอเทียบคุณวุฒิ  ว่าสามารถเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแล้ว  
จะน าเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาดังกล่าว  และขอให้สถาบันด าเนินการ  ดังนี้ 

  6.1) กรณีเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิอนุปริญญาจนถึงคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ขอให้สถาบันจัดส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง  เพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาและพิจารณาด าเนินการเทียบคุณวุฒิโดยไม่ต้องน าเสนอคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาเป็นรายบุคคล  ทั้งนี้  กรณีน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

  6.2) กรณีเทียบได้เท่ากับคุณวฒุิปริญญาเอก  ส านักงานปลัดกระทรวงจะขึน้ทะเบยีน
หลักสูตร  และขอให้สถาบันจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือขึ้นทะเบียนรายชื่อ  ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการ
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พิจารณาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อไป  โดยไม่ต้อง 
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายบุคคล 

ข้อ 7 ระยะเวลาด าเนินการ 
  7.1) กรณีหลักสูตรการศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงยังไม่เคยพิจารณา  ก าหนด

ระยะเวลาการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ  ภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน   
โดยระยะเวลาในการพิจารณาอาจขยายเวลาออกไปเท่าที่จ าเป็น  และการพิจารณาสิ้นสุดที่คณะกรรมการ   

  7.2) กรณีการพิจารณาเทียบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เป็นหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะ  
อาจได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจที่ได้รับการแต่งตั้ง  ระยะเวลาในการ
พิจารณาอาจต้องขยายเวลาออกไปเท่าที่จ าเป็น 

  7.3) กรณีสถาบันที่ขอให้พิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษา  ยื่นเอกสารข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน  และส านักงานปลัดกระทรวงได้แจ้งให้สถาบันยื่นเอกสารเพ่ิมเติมแล้ว  แต่สถาบันไม่สามารถ
ส่งเอกสารให้ส านักงานปลัดกระทรวง  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พิจารณา
เทียบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อไป 

ข้อ 8 การพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาจะแจ้งให้สถาบันทราบว่า  เทียบเท่าหรือเทียบ
ได้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับของกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้  จะไม่รวมถึงการตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่ขอให้พิจารณาและการรับรองของสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 9 การพิจารณาเทียบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอื่น  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ  10 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติ  

นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาด าเนินการ  
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕65 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 
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