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ความรูดานการใหบริการนักศึกษาตางชาติ
โดย คณะทํางานดานการจัดการความรู
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษา
- ความรูเ บื้องตนเกี่ยวพิธีการตรวจลงตราสําหรับนักศึกษาตางชาติ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษา
"การเทียบวุฒิการศึกษา" เปนขั้นตอนสําคัญในการรับสมัครเขาศึกษาของสถาบันการศึกษา
นานาชาติ แ ละสถาบั นอื่ น ๆ ซึ่ ง ผู ส มั ค รสว นใหญ ได รั บ วุ ฒิก ารศึ ก ษาจากต า งประเทศหรื อไดรั บ วุ ฒิ
การศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ผูสมัครเหลานี้จะเปนตองมีหลักฐานเพื่อแสดงวา วุฒิ
การศึกษาที่ไดรับนั้นเทียบเทากับการศึกษาระดับใดของประเทศไทย หลักฐานการเทียบวุฒิการศึกษา
เปนเอกสารสําคัญในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
การใหบริการหนังสือสําคัญทางการศึกษาของนักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
ผูที่จบการศึกษาวุฒิใดวุฒิหนึ่งที่เทียบเทากับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่ประสงคจะขอใบเทียบวุฒิการศึกษาเทาการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชประโยชนในการศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือเพื่อสิทธิบางอยาง
จะตองยื่นคํารองขอเปนรายบุคคล โดยแนบเอกสารการศึกษา และหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบคํา
รอง เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาคุณสมบัติวาสอดคลองกับเกณฑการ
เทียบวุฒิหรือไม หากเทียบวุฒิไดจะไดรับใบเทียบวุฒิการศึกษา และสําหรับวุฒิในประเทศที่ไดรับใบ

เทียบไปแลวและประสงคจะขอใบแปลใบเทียบวุฒิเปนภาษาอังกฤษ สามารถยื่นคํารองขอ ใบแปลใบ
เทียบวุฒิการศึกษา โดยแนบเอกสารการศึกษาพรอมทั้งใบเทียบวุฒิการศึกษาและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่
ระบุในแบบคํารอง สวนผูที่ทําใบเทียบวุฒิการศึกษาสูญหายหรือชํารุด สามารถยื่นคํารองขอใบแทนใบ
เทียบวุฒิการศึกษา กรณีสูญหายตองมีใบแจงความจากสถานีตํารวจ กรณีชํารุดตองมีเอกสารเดิมมา
แสดง
ประเภทของวุฒิการศึกษาที่ตองตองเทียบวุฒิ
1. วุฒิการศึกษาโรงเรียนในตางประเทศ
2. วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
หลักฐานที่ตอ งนําไปแสดง
1. เงินคาธรรมเนียม 500 บาท (ไมคืนคาธรรมเนียมใหในทุกกรณี) เฉพาะหลักสูตรของ
โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย คาธรรมเนียม 300 บาท (ในกรณีที่มีคาใชจาย
เพิ่มเติมผูยื่นคํารองตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองตามใบเสร็จรับเงินที่จายจริง)
2. ตนฉบับใบสําคัญแสดงวุฒิและ/หรือตนฉบับประกาศนียบัตร พรอมสําเนา 2 ชุด และ
ตนฉบับ Transcript พรอมสําเนา 1 ชุด
3. ตนฉบับใบแปลใบสําคัญแสดงวุฒิ (ยกเวนภาษาอังกฤษ) พรอมสําเนา 1 ชุด
4. ตนฉบับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาสุดทายในประเทศไทย (ถามี)
พรอมสําเนา 1 ชุด
5. หนังสือนําสงจากโรงเรียนถึง สช. และหนังสือรับรองวิทยฐานะ (กรณีโรงเรียนนานาชาติ
หลักสูตรของโรงเรียนเอง)
6. รูปถายหนาตรงถายไวในคราวเดียวกัน ไมสวมแวนดํา ไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน
2 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
7. บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางพรอมสําเนา 1 ชุด
8. ตนฉบับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนา 1 ชุด
9. ที่อยูของโรงเรียนหรือหนวยงานที่ออกวุฒิบัตรที่สามารถตรวจสอบได
10. หนังสือมอบอํานาจ พรอมอากรแสตมป 10 บาท ในกรณีที่มอบฉันทะใหผูอื่นดําเนินการ
แทน

วิธีการพิจารณาเทียบวุฒกิ ารศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ผูประสงคจะขอเทียบวุฒิจะตองกรอกคํารอง และจัดเตรียมเอกสารการศึกษาวุฒิที่ขอเทียบและ
หลักฐานอื่น ๆ และยื่นคํารองขอเทียบวุฒิไดที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่เขต
พื้นที่การศึกษาและสงผานมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูที่ไมสามารถติดตอยื่น
คํารอง ดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นคํารองแทนได โดยเขียนใบมอบอํานาจตามแบบของ
ทางการ และลงลายมือชื่อในใบมอบอํานาจ ในแบบคํารอง และลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาเอกสาร
การศึกษา/หลักฐานอื่น ๆ
1. หลังจากยื่นคํารองขอและสงเอกสารการศึกษา และหลักฐานอื่น ๆ แลว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาคุณสมบัติผูขอเทียบและสงเอกสารการศึกษาไปตรวจสอบความถูกตอง
ยังสถานศึกษาที่จบการศึกษาเมื่อไดรับหนังสือตอบยืนยันความถูกตอง และเอกสารการศึกษา/หลักฐาน
อื่น ๆ ครบถวนแลว จึงจะออกใบเทียบวุฒิการศึกษาให
2. การดําเนินการจะตองเปนไปตามลําดับคิวของการยื่นคํารอง เนื่องจากมีผูยื่นคํารองขอเทียบวุฒิ
การศึกษาเปนจํานวนมากในแตละวัน และการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการศึกษาจะตองใช
ระยะเวลานานพอสมควรในการสงหนังสือไป-กลับ โดยเฉพาะการตรวจสอบไปยังตางประเทศยิ่งตองใช
เวลานานมากกวา ฉะนั้น ผูยื่นคํารองสามารถแจงไปยังสถานศึกษาใหทําหนังสือยืนยันวุฒิอยางเปน
ทางการสงตรงมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะชวยใหการพิจารณาออกใบเทียบ
วุฒิเร็วยิ่งขึ้น สําหรับวุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยก็เชนกัน โรงเรียนสามารถทําหนังสือ
ยืนยันวุฒิอยางเปนทางการ สงตรงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไมตองรอ
หนังสือขอตรวจสอบวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่ผูยื่นคํารองประสงค
จะใช วุ ฒิ ส มั ค รเข า มหาวิ ท ยาลั ย ผู ยื่ น คํ า ร อ งสามารถแจ ง ขอหนั ง สื อ จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบวาอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารการศึกษาไปยังสถานศึกษา เพื่อใชเปนหลักฐานเบื้องตนในการสมัครเขามหาวิทยาลัย
ขอมูลเพื่อการติดตอ
กลุมทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา (การศึกษาภาคบังคับ/ขั้นพื้นฐาน)
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กรุงเทพ 10300
โทร 02-218-6206, 02-288-5871

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา(ระดับปริญญาตรี โท และเอก)
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร 0 2610 5200, 0 2576 5555
แฟกซ 0 2354 5524-6
อีเมล pr_mua@mua.go.th : info@mua.go.th
แหลงอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. การใหบริการหนังสือสําคัญทางการศึกษาของนักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, Website:
http://bet.obec.go.th/it/index.php ,

เอกสารที่เกี่ยวของ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวพิธีการตรวจลงตราสําหรับนักศึกษาตางชาติ
วีซา "VISA" หมายถึงหลักฐานการอนุญาตใหเขาประเทศที่ทําเปนรอยตราประทับ หรือเปน
แผนกระดาษสติกเกอรติด อยูในหนังสือเดินทาง โดยเปนหลักการเดียวกันของประเทศตางๆ ทั่วโลกที่
ถือไดปฏิบัติวา กอนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเขาไปอีกประเทศหนึ่ง ประเทศใด ก็จะตองไปขอวี
ซาเพื่อเขาประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลว ก็จะไดรับการ
ประทับตราวีซา หรือติดเปนสติกเกอรที่เปนวีซาใหในหนังสือเดินทาง ตามปกติโดยทั่วไปแลวถึงแมวา
การเดินทางระหวางประเทศ จะตองขอวีซาสําหรับเดินทาง เขาประเทศนั้นๆ เสียกอนก็ตาม แตก็มี
ขอยกเวนสําหรับบางประเทศที่ไดทําความตกลงไมตองขอวีซาระหวางกันก็ได หรือบางประเทศอาจ
ยกเวนโดย การอนุญาตใหคนบางสัญชาติเดินทางเขาไปไดโดยไมตองขอวีซา
NON-IMMIGRANT VISA
วี ซ า ชนิ ด นี้ ค นต า งชาติ จ ะต อ งไปยื่ น คํ า ขอที่ ส ถานเอกอั ค รราชฑู ต หรื อ สถานกงสุ ล ไทยใน
ตางประเทศ โดยตองระบุแจงเหตุผลลงในแบบคําขอวีซา ดวยวาตองการจะเดินทางเขาประเทศไทยดวย
ความมุงหมายใด ซึ่งทางราชการไดกําหนดรหัสเปนอักษรยอภาษาอังกฤษไว สําหรับใสกํากับลงไปในวี
ซา ตามแตละเหตุผลที่ขอวีซา ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงเหตุผลหรือความมุงหมายตั้งแตแรกของคนตางดาว
วา ตองการจะขอเขาประเทศไทยดวยวัตถุประสงคใด และยังจะเปนประโยชนในการควบคุมทางทะเบียน
และการสถิติอีกดวย NON-IMMIGRANT VISA นี้มีความสําคัญมาก เพราะเปนวีซาประเภทคนอยู
ชั่วคราว ชนิดเดียวเทานั้น ที่สามารถใชยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานได หากตองการจะขอวีซาชนิดนี้ก็
ตองไปยื่นคําขอยังสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ กรอกแบบคําขอวีซา แจง
วัตถุประสงคของตน ที่ตองการขอวีซาดังไดกลาวแลวขางตน แตเนื่องจากที่วีซาชนิดนี้มีความสําคัญ
เพราะสามารถใช ป ระกอบคํ า ขอใบอนุ ญ าตทํ า งาน และจะใช ข ออนุ ญ าตอยู ต อ ในประเทศไทยเป น
เวลานานไดตามความจําเปนวีซาของไทย ดังกลาวนี้ในปจจุบันจะเปนสติกเกอรติดลงไปในหนังสือ
เดินทาง แตอาจมีกงสุลไทยบางแหงซึ่งสวนใหญจะเปนกงสุลกิติมศักดิ์ที่ยังใชเปนตราประทับอยู แตก็
ใชไดเหมือนกัน โดยสติกเกอรหรือรอยตราประทับดังกลาวจะมีขอความระบุบอกวาเปนวีซาประเภท
อะไร มีรหัสวาอะไร เชน ถาขอเพื่อไปทํางานในวีซาก็จะระบุวา NON-IMMIGRANT VISA class B ถา
ขอเพื่อเขามาศึกษาก็จะเปน class ED หรือถาเปน O ก็หมายถึง OTHER คือพวกที่อยูใน (10) ดังกลาว
ข า งต น และในวี ซ า นั้ น จะระบุ กํ า หนดระยะเวลาให ใ ช วี ซ า ว า ให ใ ช ตั้ ง แต วั น ที่ อ อกให จนถึ ง เมื่ อ ใด
ระยะเวลาตรงนี้มีผูเขาใจผิดกันมาก โดยมักจะเขาใจวาเปนระยะเวลาที่อนุญาตใหอยูในประเทศไทย ซึ่ง
ไมใชเชนนั้น เพราะวาระยะเวลาที่ระบุไวนั้น เปนเพียงกําหนดระยะเวลาที่ใหใชวีซาเดินทาง เขาประเทศ

ไทยเท านั้นเอง และเมื่ อเดินทางเขาประเทศไทยในระหว างเวลาที่ กํ าหนดใหใ ช วีซา ก็จะได รับการ
ประทับตราอนุญาตใหอยูไดเปนเวลา 90 วัน ณ ดานตรวจ แมวาจะเดินทางเขา ประเทศไทยในวัน
สุดทายของระยะเวลาใหใชวีซาที่ระบุไวนั้นก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากเปนกําหนดระยะเวลาการอนุญาตใน
ขั้นตนสําหรับวีซาประเภทนี้
การเขาประเทศดวยวีซานักศึกษา
นักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาในประเทศไทยนั้นจะไดรับการตรวจลงตราแบบ NON “ED”
โดยยื่นคํารองขอวีซาโดยใชเอกสารการตอบรับเขาศึกษาของสถาบันการศึกษา เปนหลักฐานในการขอ
ยื่นขอวีซา Class ED ณ สถานกงสุลไทยในตางประเทศได
ในกรณีที่นักศึกษาเขามาในประเทศโดยไดรับการตรวจลลงตราประเภทนักทองเที่ยว “TR”,
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเปนไดในประเทศ โดยจะตองยื่นคํารองขอเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรากอนวีซาจะหมดอายุ 21 วัน ในกรณีที่มีระยะเวลาไมถึง 21 วัน นักศึกษาจะตอง
เดินทางไปยังประเทศอื่นๆ และเดินทางกลับเขามาในประเทศไทยดวยวีซานักทองเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง
นักศึกษาจะไดระยะเวลาเพิ่มขึ้น 30 วันหรือ 90 วัน (ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางประเทศ) ซึ่งนักศึกษาจะ
มีเวลาในการขอเปลี่ยนประเภทการลงตราเปนวีซาประเภทการศึกษาได
การยื่นขออยูตอในราชอาณาจักร
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาที่ วี ซ า จะหมดอายุ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งดํ า เนิ น การขอยื่ น คํ า ร อ งขออยู ต อ ใน
ราชอาณาจักรกอนที่วีซาของนักศึกษาจะหมดอายุ โดยขอเอกสารตาง ๆ ไดจากสถาบันการศึกษาที่
สังกัด ในกรณีที่มีอารโอนยายระหวางสถาบันการศึกษานั้น นักศึกษาจะตองแนบเอกสารการยกเลิกวีซา
จากสถาบันการศึกษาเดิมดวย
การรายงานตัวแจงที่พักอาศัยตอพนักงานสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลว ถาอยูในราชอาณาจักร
เกิน 90 วัน คนตางดาวผูนนั้ มีหนาที่ตองรายงานตัวแจงที่พักอาศัยตอพนักงานสํานักงานตรวจคนเขา
เมือง ทุก90 วัน หากทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูจะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการ
แหงนั้น ก็ได ทั้งนี้ เปนไปตาม มาตรา 37(5) แหง พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522

เอกสารประกอบการขออยูตอในราชอาณาจักร
1. หนังสือขอความอนุเคาะหตรวจลงตราประเภทการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
2. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
3. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
4. หนังสือเดินทาง
5. รูปถาย 2 นิ้ว
6. แบบคํารองขอสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
7. คาธรรมเนียมการขอตรวจลงตรา
8. เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน (ถามี)
ขั้นตอนการตอวีซาของนักศึกษา
1. ติดตอสํานักงานเลขานุการสถาบันการศึกษานานาชาติเพื่อยื่นคํารองขอเอกสารการขอเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา หรือการขออยูตอในราชอาณาจักร และหนังสือรับรองการเปน
นักศึกษา โดยใชระยะเวลาประมาณ 3 วันทําการ
2. ยื่นคํารองตอกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง1 โดยมีขั้นตอนตอไปนี้
1. ติดตอเคาเตอรประชาสัมพันธ รับบัตรคิว
2. นําหนังสือเดินทางพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
3. พบเจาหนาที่ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
4. ชําระคาธรรมเนียม พรอมเปรียบเทียบปรับ (ในกรณีอยูเกินกําหนด)
5. พบนายตํารวจผูรับผิดชอบตรวจสอบ
6. ประทับตรารับคําขอ/ประทับตราตรานัดฟงผลการพิจารณา (หากมีการสอบปากคําใช
เวลา 40 นาที)
7. คืนหนังสือเดินทางใหกับผูม าติดตอ
สถานที่ติดตอ
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง1
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี (ชั้น 2 ดานทิศใต)
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท 0-2141-9889
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8228
Call Center 1178
วันเวลาเปดทําการ วันจันทร - ศุกร
เวลา 8.30 น. - 16.30 น. หยุดวันเสาร-อาทิตย

เอกสารอางอิง
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง. แนวปฏิบตั สิ ําหรับการขอตรวจลงตราและการอยูใ นราชอาณาจักร
ของชาวตางชาติ, Website: http://www.immigration.go.th/

