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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเทียบวุฒิการศึกษา 

  "การเทียบวุฒิการศึกษา" เปนขั้นตอนสําคัญในการรับสมัครเขาศึกษาของสถาบันการศึกษา

นานาชาติและสถาบันอ่ืน ๆ ซ่ึงผูสมัครสวนใหญไดรับวุฒิการศึกษาจากตางประเทศหรือไดรับวุฒิ

การศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ผูสมัครเหลานี้จะเปนตองมีหลักฐานเพื่อแสดงวา วุฒิ

การศึกษาที่ไดรับน้ันเทียบเทากับการศึกษาระดับใดของประเทศไทย หลักฐานการเทียบวุฒิการศึกษา 

เปนเอกสารสําคัญในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

 

การใหบริการหนังสือสําคัญทางการศึกษาของนักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ 

 
     ผูที่จบการศึกษาวุฒิใดวุฒิหน่ึงที่เทียบเทากับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่ประสงคจะขอใบเทียบวุฒิการศึกษาเทาการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใชประโยชนในการศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือเพ่ือสิทธิบางอยาง 
จะตองยื่นคํารองขอเปนรายบุคคล โดยแนบเอกสารการศึกษา และหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบคํา
รอง เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาคุณสมบัติวาสอดคลองกับเกณฑการ
เทียบวุฒิหรือไม หากเทียบวุฒิไดจะไดรับใบเทียบวุฒิการศึกษา และสําหรับวุฒิในประเทศที่ไดรับใบ



เทียบไปแลวและประสงคจะขอใบแปลใบเทียบวุฒิเปนภาษาอังกฤษ สามารถยื่นคํารองขอ ใบแปลใบ
เทียบวุฒิการศึกษา โดยแนบเอกสารการศึกษาพรอมทั้งใบเทียบวุฒิการศึกษาและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่
ระบุในแบบคํารอง สวนผูที่ทําใบเทียบวุฒิการศึกษาสูญหายหรือชํารุด สามารถยื่นคํารองขอใบแทนใบ
เทียบวุฒิการศึกษา กรณีสูญหายตองมีใบแจงความจากสถานีตํารวจ กรณีชํารุดตองมีเอกสารเดิมมา
แสดง 
 
ประเภทของวุฒิการศึกษาที่ตองตองเทียบวุฒิ 

 
1. วุฒิการศึกษาโรงเรียนในตางประเทศ 
2. วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 

 
 

หลักฐานที่ตองนําไปแสดง 

1. เงินคาธรรมเนียม 500 บาท (ไมคืนคาธรรมเนียมใหในทุกกรณี) เฉพาะหลักสูตรของ
โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย  คาธรรมเนียม 300 บาท (ในกรณีที่มีคาใชจาย
เพ่ิมเติมผูยื่นคํารองตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองตามใบเสร็จรับเงินที่จายจรงิ) 

2. ตนฉบบัใบสําคัญแสดงวุฒิและ/หรือตนฉบบัประกาศนยีบัตร  พรอมสําเนา 2 ชุด และ
ตนฉบบั Transcript  พรอมสําเนา 1 ชุด 

3. ตนฉบบัใบแปลใบสําคัญแสดงวุฒิ (ยกเวนภาษาอังกฤษ)  พรอมสําเนา 1 ชุด 
4. ตนฉบบัประกาศนียบตัรหรอืหนังสือรับรองจากสถานศึกษาสุดทายในประเทศไทย (ถามี)  

พรอมสําเนา  1 ชุด 
5. หนังสือนําสงจากโรงเรียนถึง สช. และหนังสือรับรองวิทยฐานะ (กรณีโรงเรียนนานาชาติ

หลักสูตรของโรงเรียนเอง)  
6. รูปถายหนาตรงถายไวในคราวเดียวกัน ไมสวมแวนดํา ไมสวมหมวก ขนาด 2 น้ิว จํานวน 

2 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
7. บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางพรอมสําเนา 1 ชุด  
8. ตนฉบบัหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -  ชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนา 1 ชุด 
9. ที่อยูของโรงเรียนหรือหนวยงานที่ออกวุฒิบัตรที่สามารถตรวจสอบได 
10. หนังสือมอบอํานาจ พรอมอากรแสตมป 10 บาท ในกรณีที่มอบฉันทะใหผูอ่ืนดําเนินการ

แทน 
 

 

 



วิธีการพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ      
 
 ผูประสงคจะขอเทียบวุฒิจะตองกรอกคํารอง และจัดเตรียมเอกสารการศึกษาวุฒิที่ขอเทียบและ
หลักฐานอื่น ๆ และยื่นคํารองขอเทียบวุฒิไดที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือที่เขต
พ้ืนที่การศึกษาและสงผานมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูที่ไมสามารถติดตอยื่น
คํารอง ดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นคํารองแทนได โดยเขียนใบมอบอํานาจตามแบบของ
ทางการ และลงลายมือชื่อในใบมอบอํานาจ ในแบบคํารอง และลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาเอกสาร
การศึกษา/หลักฐานอื่น ๆ 
 
     1. หลังจากยื่นคํารองขอและสงเอกสารการศึกษา และหลักฐานอื่น ๆ แลว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะพิจารณาคุณสมบัติผูขอเทียบและสงเอกสารการศึกษาไปตรวจสอบความถูกตอง
ยังสถานศึกษาที่จบการศึกษาเมื่อไดรับหนังสือตอบยืนยันความถูกตอง และเอกสารการศึกษา/หลักฐาน
อ่ืน ๆ ครบถวนแลว จึงจะออกใบเทียบวุฒิการศึกษาให 
 
     2. การดําเนินการจะตองเปนไปตามลําดับคิวของการยื่นคํารอง เน่ืองจากมีผูยื่นคํารองขอเทียบวุฒิ
การศึกษาเปนจํานวนมากในแตละวัน และการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการศึกษาจะตองใช
ระยะเวลานานพอสมควรในการสงหนังสือไป-กลับ โดยเฉพาะการตรวจสอบไปยังตางประเทศยิ่งตองใช
เวลานานมากกวา ฉะนั้น ผูยื่นคํารองสามารถแจงไปยังสถานศึกษาใหทําหนังสือยืนยันวุฒิอยางเปน
ทางการสงตรงมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะชวยใหการพิจารณาออกใบเทียบ
วุฒิเร็วยิ่งขึ้น สําหรับวุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยก็เชนกัน โรงเรียนสามารถทําหนังสือ
ยืนยันวุฒิอยางเปนทางการ สงตรงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไมตองรอ
หนังสือขอตรวจสอบวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกรณีที่ผูยื่นคํารองประสงค
จะใชวุฒิสมัครเขามหาวิทยาลัย ผูยื่นคํารองสามารถแจงขอหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจงไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบวาอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารการศึกษาไปยังสถานศึกษา เพ่ือใชเปนหลักฐานเบื้องตนในการสมัครเขามหาวิทยาลัย 
 
ขอมูลเพื่อการติดตอ 
 
กลุมทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา (การศึกษาภาคบังคับ/ข้ันพื้นฐาน) 
สํานักทดสอบทางการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 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
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธกิาร, Website: 
http://bet.obec.go.th/it/index.php , 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 
 
 



ความรูเบื้องตนเก่ียวพิธีการตรวจลงตราสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

 

 วีซา "VISA"  หมายถึงหลักฐานการอนุญาตใหเขาประเทศที่ทําเปนรอยตราประทับ หรือเปน
แผนกระดาษสติกเกอรติด อยูในหนังสือเดินทาง โดยเปนหลักการเดียวกันของประเทศตางๆ ทั่วโลกที่
ถือไดปฏิบัติวา กอนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเขาไปอีกประเทศหนึ่ง ประเทศใด ก็จะตองไปขอวี
ซาเพื่อเขาประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียกอน เม่ือไดรับอนุญาตแลว ก็จะไดรับการ
ประทับตราวีซา หรือติดเปนสติกเกอรที่เปนวีซาใหในหนังสือเดินทาง ตามปกติโดยทั่วไปแลวถึงแมวา
การเดินทางระหวางประเทศ จะตองขอวีซาสําหรับเดินทาง เขาประเทศนั้นๆ เสียกอนก็ตาม แตก็มี
ขอยกเวนสําหรับบางประเทศที่ไดทําความตกลงไมตองขอวีซาระหวางกันก็ได หรือบางประเทศอาจ
ยกเวนโดย การอนุญาตใหคนบางสัญชาติเดินทางเขาไปไดโดยไมตองขอวีซา  
 
NON-IMMIGRANT VISA 

 วีซาชนิดนี้คนตางชาติจะตองไปยื่นคําขอที่สถานเอกอัครราชฑูต หรือสถานกงสุลไทยใน

ตางประเทศ โดยตองระบุแจงเหตุผลลงในแบบคําขอวีซา ดวยวาตองการจะเดินทางเขาประเทศไทยดวย

ความมุงหมายใด ซ่ึงทางราชการไดกําหนดรหัสเปนอักษรยอภาษาอังกฤษไว สําหรับใสกํากับลงไปในวี

ซา ตามแตละเหตุผลที่ขอวีซา ทั้งน้ี เพ่ือใหทราบถึงเหตุผลหรือความมุงหมายตั้งแตแรกของคนตางดาว

วา ตองการจะขอเขาประเทศไทยดวยวัตถุประสงคใด และยังจะเปนประโยชนในการควบคุมทางทะเบียน

และการสถิติอีกดวย NON-IMMIGRANT VISA น้ีมีความสําคัญมาก เพราะเปนวีซาประเภทคนอยู

ชั่วคราว ชนิดเดียวเทานั้น ที่สามารถใชยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานได  หากตองการจะขอวีซาชนิดนี้ก็

ตองไปยื่นคําขอยังสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ กรอกแบบคําขอวีซา แจง

วัตถุประสงคของตน ที่ตองการขอวีซาดังไดกลาวแลวขางตน แตเน่ืองจากที่วีซาชนิดนี้มีความสําคัญ 

เพราะสามารถใชประกอบคําขอใบอนุญาตทํางาน และจะใชขออนุญาตอยูตอในประเทศไทยเปน

เวลานานไดตามความจําเปนวีซาของไทย ดังกลาวนี้ในปจจุบันจะเปนสติกเกอรติดลงไปในหนังสือ

เดินทาง แตอาจมีกงสุลไทยบางแหงซ่ึงสวนใหญจะเปนกงสุลกิติมศักดิ์ที่ยังใชเปนตราประทับอยู แตก็

ใชไดเหมือนกัน โดยสติกเกอรหรือรอยตราประทับดังกลาวจะมีขอความระบุบอกวาเปนวีซาประเภท

อะไร มีรหัสวาอะไร เชน ถาขอเพื่อไปทํางานในวีซาก็จะระบุวา NON-IMMIGRANT VISA class B ถา

ขอเพ่ือเขามาศึกษาก็จะเปน class ED หรือถาเปน O ก็หมายถึง OTHER คือพวกที่อยูใน (10) ดังกลาว

ขางตน และในวีซานั้นจะระบุกําหนดระยะเวลาใหใชวีซาวาใหใชตั้งแตวันที่ออกให จนถึงเม่ือใด 

ระยะเวลาตรงนี้มีผูเขาใจผิดกันมาก โดยมักจะเขาใจวาเปนระยะเวลาที่อนุญาตใหอยูในประเทศไทย ซ่ึง

ไมใชเชนนั้น เพราะวาระยะเวลาที่ระบุไวน้ัน เปนเพียงกําหนดระยะเวลาที่ใหใชวีซาเดินทาง เขาประเทศ



ไทยเทานั้นเอง และเม่ือเดินทางเขาประเทศไทยในระหวางเวลาที่กําหนดใหใชวีซา ก็จะไดรับการ

ประทับตราอนุญาตใหอยูไดเปนเวลา 90 วัน ณ ดานตรวจ แมวาจะเดินทางเขา ประเทศไทยในวัน

สุดทายของระยะเวลาใหใชวีซาที่ระบุไวน้ันก็ตาม ทั้งนี้ เน่ืองจากเปนกําหนดระยะเวลาการอนุญาตใน

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) ซ่ึงนักศึกษาจะ

มีเวลาในการขอเปลี่ยนประเภทการลงตราเปนวีซาประเภทการศึกษาได 

 

การยื่นขออยูตอในราชอาณาจักร 

 ในกรณีที่นักศึกษาที่วีซาจะหมดอายุ นักศึกษาจะตองดําเนินการขอยื่นคํารองขออยูตอใน
ราชอาณาจักรกอนที่วีซาของนักศึกษาจะหมดอายุ โดยขอเอกสารตาง ๆ ไดจากสถาบันการศึกษาที่
สังกัด ในกรณีที่มีอารโอนยายระหวางสถาบันการศึกษานั้น นักศึกษาจะตองแนบเอกสารการยกเลิกวีซา
จากสถาบันการศึกษาเดิมดวย 
 

การรายงานตัวแจงที่พักอาศัยตอพนักงานสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

 คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลว ถาอยูในราชอาณาจักร
เกิน 90 วัน คนตางดาวผูน้ันมีหนาที่ตองรายงานตัวแจงที่พักอาศัยตอพนักงานสํานักงานตรวจคนเขา
เมือง ทุก90 วัน หากทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูจะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการ
แหงน้ัน ก็ได ทั้งน้ี เปนไปตาม มาตรา 37(5) แหง พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
 
 
 



เอกสารประกอบการขออยูตอในราชอาณาจักร 
1. หนังสือขอความอนุเคาะหตรวจลงตราประเภทการศึกษาจากสถาบนัการศึกษา 
2. หนังสือรับรองการเปนนักศกึษา 
3. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 
4. หนังสือเดินทาง 
5. รูปถาย 2 น้ิว 
6. แบบคํารองขอสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
7. คาธรรมเนียมการขอตรวจลงตรา 
8. เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน (ถามี) 

 
ข้ันตอนการตอวีซาของนักศึกษา 
 

1. ติดตอสาํนักงานเลขานุการสถาบันการศกึษานานาชาติเพ่ือยื่นคํารองขอเอกสารการขอเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา หรือการขออยูตอในราชอาณาจักร และหนังสือรับรองการเปน
นักศึกษา โดยใชระยะเวลาประมาณ 3 วันทําการ 

2. ยื่นคํารองตอกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง1 โดยมีขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ติดตอเคาเตอรประชาสัมพันธ รับบตัรควิ    
2. นําหนังสือเดินทางพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ 
3. พบเจาหนาที่ เพ่ือตรวจสอบเอกสาร    
4. ชําระคาธรรมเนียม พรอมเปรียบเทียบปรับ (ในกรณีอยูเกินกําหนด)   
5. พบนายตํารวจผูรับผิดชอบตรวจสอบ 
6. ประทับตรารบัคําขอ/ประทบัตราตรานัดฟงผลการพิจารณา (หากมีการสอบปากคําใช

เวลา 40 นาที) 
7. คืนหนังสือเดินทางใหกับผูมาติดตอ   

 
สถานที่ติดตอ 
 กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง1    
 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550   อาคารบี  (ชั้น 2 ดานทิศใต)  
 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลกัสี่  กรุงเทพมหานคร  10210  
 หมายเลขโทรศัพท  0-2141-9889   
 หมายเลขโทรสาร    0-2143-8228  
 Call Center 1178  
วันเวลาเปดทําการ  วันจันทร - ศกุร   เวลา 8.30 น. - 16.30 น.  หยุดวันเสาร-อาทิตย 
 



เอกสารอางอิง 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง. แนวปฏิบตัสิําหรับการขอตรวจลงตราและการอยูในราชอาณาจักร

ของชาวตางชาต,ิ Website: http://www.immigration.go.th/ 


