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ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การดําเนินงานการเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน) 
------------------ 

  ตามที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการศึกษาในการสรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส
ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาค ความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากร   
ทุกกลุมเปาหมาย และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม            
โดยใชวิธีการเทียบระดับการศึกษาในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนได
นําความรูและประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม โอกาสการ
เรียนรูจากผูรู หรือแหลงความรูตางๆ และประสบการณที่เกิดจากการทํางาน การประกอบอาชีพ มาเขารับการ
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเขาสูกระบวนการเรียนรูในการสราง
สมรรถภาพความสามารถของผูขาดโอกาสทางการศึกษาอยางมีระบบ ใหไดรับวุฒิการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายนั้น เพื่อใหการดําเนินงานการเทียบระดับการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยในแนวทาง
เดียวกัน อาศัยอํานาจแหงกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงใหสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน) ตามคูมือที่แนบทายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่                          พ.ศ. .... 
 

 

(นางพนิตา  กาํภู ณ อยุธยา) 

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

( ๒ ) 
 



คํานํา 
 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุงเนนการสรางโอกาสในการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยใชกลไกของการเทียบระดับการศึกษาในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ดวยการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดนําความรูและประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอม โอกาสการเรียนรูจากผูรู หรือแหลงความรูตางๆ และประสบการณที่เกิดจากการ
ทํางาน การประกอบอาชีพ มาใชในการเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหไดรับ       
วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเปนวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นับเปนการดําเนินงานที่ใหคุณคาและความสําคัญของความรูและประสบการณของบุคคลที่มีการสั่งสมมา
อยางตอเนื่อง  
  การดําเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน 
๘ เดือน) ไดกําหนดหลักการ จุดหมาย มีการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการขึ้นใหม ซ่ึงสถานศึกษา
จะตองศึกษา ทําความเขาใจ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สํานักงาน กศน.  
จึงไดจัดทําคูมือดําเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน ๘ 
เดือน) นี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรอบความคิด มาตรฐานการศึกษา รูปแบบการจัด การประเมินแบบ KSM 
Model กระบวนการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ การรับสมัคร คุณสมบัติของผูเขาเทียบระดับการศึกษา 
ตลอดจนการออกหลักฐานการศึกษา  

  ในการนี้ สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทําคูมือดําเนินงานการ               
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน) ไว ณ โอกาสนี้ และ    
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของโดยเฉพาะสถานศึกษาที่
ดําเนินการการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 

                                                                               นายประเสริฐ  บุญเรือง 
                                                                           เลขาธิการ กศน. 

                                                                           กุมภาพนัธ ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 

( ๓ ) 
 



สารบัญ  
                                    หนา  
 

บทท่ี ๑  บทนํา                  ๑  
กรอบแนวคิด             ๑ 
จุดมุงหมาย            ๒ 
วัตถุประสงค            ๒ 
รูปแบบการจดั               ๓ 
กลุมเปาหมาย               ๓ 
ระดับการศึกษา             ๓ 
ความหมายของคําที่เกี่ยวของ            ๓ 

 

บทท่ี ๒ กรอบแนวคิดตัวแบบ KSM model         ๕ 
 

บทท่ี ๓ หลักเกณฑการดําเนินงาน         ๑๐ 
๑. หนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๐ 
๒. คุณสมบัตขิองผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา   ๑๐ 

ขั้นพื้นฐาน 
๓. ขอบขายการประเมิน         ๑๐ 
๔. ขั้นตอนการเทียบระดับการศึกษา       ๑๒ 
๕. คณะกรรมการประเมิน        ๑๔ 
๖. ส่ือการเรียนรู          ๑๕ 
๗. ครูที่ปรึกษา          ๑๕ 
๘. การวัดและประเมินผล         ๑๖ 
๙. เกณฑการจบการศึกษา         ๑๗ 
๑๐. หลักฐานการศึกษา         ๑๗ 

            
บทท่ี ๔ การบริหารการดําเนินงานเทยีบระดับการศึกษาในระดับสงูสุดของการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ๑๘ 

ขั้นเริ่มดําเนนิการ         ๑๘ 
ขั้นดําเนนิการประเมินเทยีบระดับการศึกษา      ๒๑ 
ขั้นตอนการวางแผนการเรียนรู        ๒๓ 
การวัดและประเมินผล         ๒๕ 
 

( ๔ ) 
 



 

หนา 
 

เกณฑการจบการศึกษา ๒๖ 
หลักฐานการศึกษา ๒๖ 

• เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ ๒๖ 

• เอกสารหลักฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาดําเนินการเอง ๔๖ 
การบริหารงานทะเบยีน ๕๙
คาใชจายการบริหารการเงนิและงบประมาณ ๖๕ 

 

บทท่ี ๕ บทบาทหนาท่ีของหนวยงานและครูท่ีปรึกษา        ๖๖ 
สํานักงาน กศน.           ๖๖ 
สถาบัน กศน.ภาค           ๖๗ 
สํานักงาน กศน.จังหวัด หรือสํานักงาน กศน.กทม.        ๖๗ 
สถานศึกษาทีท่ําหนาที่เทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(กศน.อําเภอ/เขต)           ๖๘ 
คณะกรรมการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๖๙ 
คณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานประเมนิเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา ๗๐ 
ขั้นพื้นฐาน 
ครูที่ปรึกษา            ๗๐ 

 

ภาคผนวก           ๗๓ 
- กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ    ๗๔  
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๖  

- กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ    ๗๗  
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- มาตรฐานการศึกษา ๗๙ 
- ทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได     ๘๗ 
- หนังสือรับรอง          ๘๘ 

 - หนังสือรับรองของนายจาง/ผูบังคับบัญชา      ๘๙ 
 - หนังสือรับรองการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทําหนาที ่   ๙๐ 

   เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 - ใบสมัครเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ๙๑ 

( ๕ ) 
 



  
 

                                                                                                                                                      หนา 
 

- แบบลงทะเบยีนขอเขาเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๙๒ 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนปสุดทาย   ๙๔ 
ตามหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๐๓ สอบตก 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนปสุดทาย   ๙๕ 
ตามหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๐๓ สอบตก (เพิ่มเติม) 

- หนังสือกรมวิชาการ ที่ ศธ ๑๖๑๘/๗๒๙๑ เร่ือง ขอทราบเกี่ยวกับการกําหนดความรู  ๙๖ 
ตามแผนการศกึษาของชาต ิ

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง วาดวยเงนิรายไดสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล  ๙๙ 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ 

-  คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๒๑๓/๒๕๕๕ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ               
ยกระดับการศกึษาประชาชน จบ ม.๖ อยางมีคุณภาพ 

 

รายชื่อผูเขารวมประชุม          ๑๐๒ 
คณะผูจัดทํา           ๑๐๔ 
 
 
 

( ๖ ) 
 



บทที่ ๑ 

บทนํา 
 
 

 ปจจุบันมีจํานวนประชากรของประเทศที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะเหตุผลหลายประการ เชน 
ปญหาดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความไมพรอมของครอบครัว ทําใหประชากร อายุตั้งแต ๑๓ – ๘๐ 
ป ขาดโอกาสทางการเรียนรู เปนจํานวนถึง รอยละ ๓๕ ของจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ผูขาด
โอกาสทางการศึกษาเหลานี้เปนประชาชนวัยแรงงานที่ดอยทักษะ เปนเยาวชนของชาติและประชาชนที่ออก
จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๔–๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ ทําใหมีผลกระทบตอคุณภาพการทํางาน 
และคุณภาพชีวิตอันมีผลสะทอนกลับตอการพัฒนาตน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม        
ผูขาดโอกาสในการศึกษาเหลานี้ไปทํางานเลี้ยงชีพอยูในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และสาขาบริการจึงทําให
เสียโอกาสในการศึกษา แตไดมีการเรียนรูจากประสบการณและจากการทํางานจริง (Learning by working) 
ซ่ึงไดทั้งความรูและผลผลิตทางเศรษฐกิจตอสังคมอยางเปนรูปธรรม ใชชีวิตในการทํางานเลี้ยงชีพ           
เล้ียงครอบครัว ใชวิชาชีพใหเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในฐานะผูใชแรงงาน ผูผลิตและผูใหบริการ 
แตขาดความรูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) ประชากรเหลานี้ จักตองไดรับการดูแล ชวยเหลือ 
ใหไดรับการยกระดับการศึกษาใหสูงขึ้น จึงเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเปดรับบุคคลเหลานั้น
ใหไดมีโอกาสเขาสูระบบการศึกษา ดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิต โดยนําความรู 
ประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม จากการเรียนรู จากผูรู 
หรือแหลงความรูตางๆ พรอมทั้งประสบการณ ความชํานาญจากการทํางาน ประกอบอาชีพมายอมรับเขาสู
กระบวนการเรียนรูตามระบบการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อยกฐานะประชากรเหลานั้นที่กําลังทํางาน 
ประกอบอาชีพ ทั่วทุกมุมของประเทศอยางเปนระบบ และการสรางหลักการ ระบบหลักสูตร แนวทาง
การศึกษา การวัดผล ประเมินผล จะตองเตรียมพรอมเพื่อสรางความรู ความสามารถใหเหมาะกับยุคปจจุบัน  
 
กรอบแนวคิด 
 ปจจุบันอัตราการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งดานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตเปนไป
อยางรวดเร็วกวาอัตราของการเรียนรู ทุกประเทศตองการแรงงานฝมือที่มีทักษะและพัฒนาแรงงานใหมี
ทักษะในยุคของการแขงขันในตลาดแรงงานอาเซียนและตลาดโลก  สํานักงาน  กศน .  จึงตองเรง
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย Human capital ตามตัวแบบ KSM model เพื่อสรางเสริมความรูความสามารถ
เชิงนวัตกรรม (Pro-active innovation)โดยมีเปาหมาย เพิ่มความรูสูมวลชน (Education for Mass) ซ่ึงมี
ประมาณ ๑๘ ลานคนทั่วประเทศ โดยการกําหนดแผน (Plans) โครงงาน (Projects)  กิจกรรมของงาน 
(Programs) หนวยปฏิบัติการ (Operational units) และหนวยงานในพื้นที่ (Units) ทั่วประเทศใหจัดกิจกรรม

 



การเรียนรูและประเมินผลความรูความชํานาญและประสบการณของบุคคลที่มีศักยภาพทุกคน ไดนําผลงาน
ดานการทํางานมาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูที่
มีศักยภาพ มีประสบการณ ความรู ความสามารถไดวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใน ๘ เดือน 
ตามระบบทดสอบ ICBL : The innovation of competency building by “Learning process”  กําหนด 

นวัตกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถภาพความสามารถของผูขาดโอกาสทางการศึกษา 
ICBL เปนนโยบายตามขอเสนอของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปนผูดําเนินการตามนโยบายการใหโอกาสแกผูที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา  ไดเปดโอกาสเสริมเติมเต็มความรู สรางความรูความสามารถ และยอมรับความรูที่มีอยูมาประเมิน
เพื่อใหมีความรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแกประชาชนจํานวนมากของประเทศ ซ่ึงเปนการพัฒนา
สมรรถภาพดานการฟง พูด อาน เขียน การคิดวิเคราะห และความรูตางๆ จากสื่อที่หลากหลาย อันเปน
พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละบุคคล แตละครอบครัวใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น เพื่อเปนการยกฐานะ
ของประชาชนวัยแรงงานในการเขาสูตลาดการแขงขันของสังคมปจจุบัน และการเขาสูประชาคมอาเซียน    
จึงไดนําตัวแบบ นโยบาย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค หลักสูตร และการนําเขาสูกระบวนการเรียนรูอยาง
เปนระบบมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีความรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

จุดมุงหมาย 
 “สรางความรูความสามารถ เพื่อใหประชาชนสามารถอยูในโลกไดอยางเปนสุขดวยกระบวนการ

ของการเรียนรูตลอดชีวิต ใหมีประสบการณจากการทํางาน เกิดความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ สามารถนําไป
ปรับใชกับตนเองและสังคมไดอยางสรางสรรค และสอดคลองกับการเตรียมประชาชนในระดับผูใชแรงงาน 
ในชุมชนเมืองและชนบท เขาเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน และตลาดแรงงานอาเซียน (ASEAN Market)” 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพื่อพัฒนาความคิด การเรียนรู การทํางาน แบบบูรณาการ และเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
 ๒. เพื่อใหประชาชนในเขตชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม เปนหุนสวนการยกระดบัการศึกษา
ของประชากรสวนมากของประเทศที่ขาดโอกาสใหมีโอกาสในการเรยีนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 

๓. เพื่อเตรียมความพรอมของกลุมบุคคลวัยแรงงานสูตลาดแรงงานอาเซียน 
๔. เพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบองครวมผานสื่อเชิงพห ุ
๕. เพื่อเปนการสรางตัวแบบการศึกษาเทยีบโอนวทิยฐานะโดยไมกําหนดพื้นฐานตามการศึกษาใน

ระบบ Functional Education เนนความรูความชํานาญการทํางาน (Knowledge and Experience by Learning 
and working) 

 

( ๒ ) 
 



รูปแบบการจัด 
 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสมรรถภาพการเรียนรู ไดพัฒนานวัตกรรมที่ เ รียกวา 
Innovation of competency building by Learning process (ICBL) โดยใชยุทธศาสตรตามตัวแบบ KSM 
Model หรือ สมการ E =MC๙+ ๒  

 KSM Model  
 K  =  ความรู (Knowledge)  ความสามารถ (Competency)  

S  =  เปนผูท่ีมีความชํานาญ มีประสบการณ เมื่อมีความรูกส็ามารถถายทอดได มีความชํานาญ
ก็สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ  ที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จสูงสุด คือ Skill  

M  =  การบริหารจัดการที่ดี คือ มีความรอบรูอยางเปนกระบวนการในระดบั ๓๖๐ องศา ดังนั้น
บุคคลที่จะประกอบการงานสําเร็จไดนั้น ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประกอบการ รูจักบริหารตน 
บริหารคน บริหารเวลา และบริหารความรู ที่จะนําไปใชเพื่อพัฒนาตนและสังคมอยูตลอดเวลา  

กลุมเปาหมาย  
บุคคลที่เปนประชาชนทั่วไป มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาระดับประถมศึกษา ทีม่ีศักยภาพทาง 

ดานความรู ความสามารถ ประสบการณการประกอบอาชีพ ไมนอยกวา ๓ ปและมทีักษะ ความชาํนาญใน
อาชีพของตนเอง มีความประสงคจะเขาเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

 
ระดับการศึกษา 
 เมื่อผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานผานการประเมินมาตรฐาน
การเรียนรู ครบทั้ง ๙ วิชา จะไดรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
ความหมายของคําท่ีเก่ียวของ 

สถานที่ประกอบอาชีพ  หมายถึง  สํานักงาน สํานักงานใหญ โรงงาน สถานประกอบการ สถานที่ที่
ใชในการประสานงานเพื่อการประกอบอาชีพ หรือสถานที่ที่ใชประกอบอาชีพเปนประจํา 

อาชีพ  หมายถึง อาชีพที่สุจริต ไมขัดตอกฎหมาย และศีลธรรมอันดี 
ประสบการณประกอบอาชีพเปนหลักแหลง  หมายถึง  การมีการทํางานเพื่อเล้ียงชีพ จะเปนอาชีพ

เดียวกันหรือไมก็ได โดยในปจจุบันยังประกอบอาชีพอยูในสถานที่ที่ประกอบอาชีพเปนประจํา 
ระดับประถมศึกษา  หมายถึง  มัธยมปที่ ๓ ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๗๙  มัธยมปที่ ๓ ตาม

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔  ประถมศึกษาปที่ ๗ หรือผูที่สอบตกประถมศึกษาปที่ ๗ ตามแผนการศึกษา
ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓  ประถมศึกษาปที่ ๖ ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ และ๒๕๓๕ และชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ จบการศึกษาผูใหญแบบ
เบ็ดเสร็จ ระดับ ๓   

( ๓ ) 
 



สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษา หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่รัฐมนตรีกําหนดใหทําหนาที่
เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การเทียบระดับการศึกษา  หมายถึง  การเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การเทียบระดับการศึกษา และการเทียบระดับ

การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การนําความรูและ

ประสบการณที่ไดรับจากการศึกษานอกระบบที่จัดเปนหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตรฝกอบรมตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายและการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน มา
ประเมินเพื่อเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผูเขาเทียบระดบัการศึกษา  หมายถึง ผูเขาเทียบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

( ๔ ) 
 



( ๕ ) 
 

บทที่ ๒ 
กรอบแนวคดิตัวแบบ KSM Model 

 
 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะของผูขาดโอกาสทางการศึกษา (ICBL : The 
Innovation of competency building by “Learning process”) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สืบเนื่องมาจากรัฐบาลไดเล็งเห็นวาการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา รูเทาทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสามารถกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางภาคภูมใิจที่สําคัญ คือ การพัฒนาคน หรือทุนมนุษย 
Human Capital เพื่อนําไปสูทุนองคกร Organization Capital ทุนสังคม Social Capital  และการพัฒนาจะสําเร็จ
ลงไดดวยการกําหนดนโยบายที่สามารถสรางทุนทั้งสามองคกรนั้นใหเปนทุนผลิต เชน การศึกษา สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี อยางมีคุณภาพใหไดทั้ง ๓E คือ Efficacy ประสิทธิภาพ, Effectiveness 
ประสิทธิผลและ Economy รายได และเปนการเปดโอกาสใหประชาชนสวนใหญทีข่าดโอกาสทางการศึกษา 
แตมีความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางานเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงเปนบทบาทหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการในการรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาใหแกประชาชนของประเทศ เพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยนํารูปแบบ KSM Model ของศาสตราจารย 
ดร.บุญทัน  ดอกไธสง มาใชในกระบวนการจัดการเรียนรู และประเมินผูเขาเทียบระดับการศึกษาใหไดรับ
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ภายใน ๘ เดือน (จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน) ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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สูตรสมการ  E = MC๙ + ๒  
E = MC๙+ ๒ =  KSM + CAP = I (TERMES) = N 

และบวกเพิ่มอีก ๒ ตัว คือ SUM กับ LEG 
ความหมายของตัวอักษรยอ ๑๖ ตัว 

๑. K   = Knowledge 
๒. S   = Skill 
๓. M   = Good Management 
๔. KSM C  = Concept stimuli  
๕. KSM A  = Activities stimuli  
๖. KSM P  = Project  
๗. KSM I  = Information 
๘. KSM T  = Technology 
๙. KSM E  = Economy  
๑๐.    KSM R  = Resource 
๑๑.    KSM M  = Moral Development 
๑๒. KSM E  = Environment  
๑๓. KSM S  = Social Organ 
๑๔. KSM N  = People Need 
๑๕. SUM   = Supported by Mass 
๑๖.    Leg   = Love by Elite Group 

 
  E =  MC๙ + ๒   ประกอบดวย ๓ + ๙ + ๒ + (+๒) ไดแก  

  KSM + CAP = I (TERMES) = N  + SUM, LEG 
E คือ พลังงานสมอง 
MC๙ คือ นวัตกรรมการทางจิตที่ทํางานใหสําเร็จ Mental Model (Body and Mind) 

 การทํารายวิชาในหลักสูตรนีใ้หนํา Model KSM สูตรสมการ MC๙ + ๒ มาใชในการวเิคราะหเนื้อหา
หลักสูตร ใหสอดคลองกับกระบวนการวดัผล ซ่ึงใหคาในการวดัแตละตัวเปน ๔, ๓, ๒, ๑ โดยพิจารณาจาก
ส่ิงตอไปนี้ 
 ๓ + ๙ + (๒)  คือ  KSM + CAP = I (TERMES) = N 
 
 

( ๗ ) 
 



K =  ความรู (Knowledge) ความสามารถ Competency ของบุคคล  ที่ประกอบดวยตวับงชี้ ๔ ตัว ที่
สําคัญตาม scale ของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan =  (๔-๑)/๔, (๑๙๗๐) ซ่ึงแบงเปน ๔ ระดับ  
คือ ๑ = นอยมาก, ๒ = นอย, ๓ = มากและ ๔ = มากที่สุด หรือตามกระบวนการวัดผลประเมินผลของ
กระทรวงศกึษาธิการทั่วโลก คือ A, B, C และ D วาบุคคลนั้นมีความรู ความสามารถ และประสบการณตาม
ความเปนจริง ดังนี้  

ตัวบงชี้ท่ี ๑  ตองเปนบุคคลที่มีความมุงมัน่ตั้งใจในระดบัสูงมาก คือ Determination ในระดบั ๔ 
ตัวบงชี้ท่ี ๒  ตองเปนบุคคลที่ทํางานหนกั ทุมเทการทํางานอยางหนักในทุกเรื่องคือ Hard Working   

ในระดบั ๔ 
ตัวบงชี้ท่ี ๓  ตองเปนบุคคลที่มองเห็นอนาคต มองการณไกล มองไปขางหนาจะไดเห็นอดีตความ

เปนมาของตนเองในปจจุบันและอนาคต เพื่อที่จะตองดําเนินการอยางไร จะตองมีวิสัยทัศนที่จะสราง
สมรรถภาพที่สมบูรณดวยการเรียนรู การทํางานอยางหนักและมองการณไกล ซ่ึงจะนํามาดวยความสมหวัง 
ประกอบดวยการเรียนรู 

ตัวบงชี้ท่ี ๔  ตองมีผลผลิต (Out put) ซ่ึงปรากฏออกมาเปนผลงาน ช้ินงานที่บุคคลนั้นไดมีความรู
ความชํานาญสรางผลงานขึ้น ถาผลงานนั้นๆสามารถตอบสนองหรือเกิดประโยชนแกประชาชน บุคคล 
ชุมชน และประเทศได ก็นับวาไดบรรลุถึงจุดสูงสุดในการทํางาน เพราะผลงานนั้นเปนประโยชนตอ
สาธารณชน เรียกวาไดรับผลลัพธรวบยอด (Out come) 

S = เปนผูท่ีมีความชํานาญ มีประสบการณ เมื่อมีความรูก็สามารถถายทอดได มีความชํานาญ ก็
สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จสูงสุด คือ Skill ซ่ึงประกอบดวยตัวบงชี้ ๔ 
ตัว ดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี ๑ มีความรับผิดชอบระดับสูงสุด (Responsibility) 
ตัวบงชี้ท่ี ๒ มีความสามารถในการประสานงาน ประสานคน ประสานพลัง ในการทาํกิจกรรมที่

ไดรับมอบหมายนั้นใหเกิดความสําเร็จอยางสรางสรรค ทันเหตกุารณ ทนัเวลา และตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตามจุดประสงคของนโยบาย (Coordination) 

ตัวบงชี้ท่ี ๓ บุคคลที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จจะตองมีความคิดสรางสรรคในนวัตกรรม
ใหมๆ สามารถใชประโยชนใหกอเกิดแกตนเองและสังคมได โดยใชวสัดุที่มีอยู หรือการใชความรู
ความสามารถจินตนาการผลงานออกมา เพือ่ทําความฝนใหเปนรูปธรรมได (Creative Mind)  

ตัวบงชี้ท่ี ๔  มีผลงานที่ปรากฏออกมาเปนรูปธรรม (Out put)  และผลงานนั้นๆสามารถตอบสนอง
ความตองการของสาธารณชนได คือ ผลงานรวบยอด (Out come) 

 
 
 

( ๘ ) 
 



M = การบริหารจัดการที่ดี คือ มีความรอบรูอยางเปนกระบวนการในระดับ ๓๖๐°  ดังนั้นบุคคลที่
จะประกอบการงานสําเร็จไดนั้น ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประกอบการ รูจักบริหารตน บริหารคน 
บริหารเวลา และบริหารความรู ที่จะนําไปใชเพื่อพัฒนาตนและสังคมอยูตลอดเวลา ซ่ึงประกอบดวยตวับงชี้
ที่สําคัญ ดังนี้  

ตัวบงชี้ท่ี ๑  เปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสใจเปนธรรม (Honors) 
ตัวบงชี้ท่ี ๒  เปนบุคคลที่มีจิตสาธารณะ หรือที่เรียกวาเปนบุคคลที่มีความเสียสละเพือ่ผลประโยชน

สวนรวมอยางสรางสรรค (Sacrifice) 
ตัวบงชี้ท่ี ๓  เปนบุคคลที่มีระเบียบวินยั รูจกัเคารพกฎหมาย มีระเบยีบวนิัย และปฏิบัติตามหนาที่        

ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด (Discipline) 
ตัวบงชี้ท่ี ๔  กระบวนการของการบริหารจดัการที่ดีจะตองบรรลุเปนมรรคเปนผลที่เรียกวา (Out put) 

และ (Out come)  
SUM (Supported by Mass) หมายถึง การทํางานใหญใหบรรลุได มวลชนตองใหความสนับสนุน 
Leg (Love by Elite Group) หมายถึง เปนที่รักและไดรับการไววางใจพอใจจากชนชัน้สูงหรือชนชัน้

ผูนํา 
ดังนั้นในการวดักระบวนการเรียนรู จะประกอบไปดวยส่ิงที่จะตองวัดทัง้หมด ๑๖ ตวั ดังกลาว ซ่ึงจะ

เปนยุทธศาสตรสําคัญในการสรางสมรรถภาพความสามารถของผูขาดโอกาสทางการศึกษา (ICBL : The 
Innovation of competency building by “Learning process”)  
 
 
 
 
 
 
 

( ๙ ) 
 



บทที่ ๓ 
หลักเกณฑการดําเนินงาน 

 
การดําเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาํเนินการตาม

กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖  มหีลักเกณฑการดําเนินงาน ดงันี้ 
 

๑.  หนวยงานที่ทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 หนวยงานที่ทาํหนาที่เทยีบระดับการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองเปน
สถานศึกษาทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหทําหนาที่เทียบระดับการศึกษา  
 

๒.  คุณสมบัตขิองผูเขาเทียบระดับการศึกษา 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน 
๒.๓  มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาระดับประถมศึกษา 
๒.๔  ไมเปนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือ

การศึกษานอกระบบที่แบงระดับเชนเดียวกับการศึกษาในระบบ 
๒.๕  มีประสบการณประกอบอาชีพเปนหลักแหลงไมนอยกวา ๓ ป 
๒.๖  ประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่สมัครเขาเทียบระดับการศึกษา 

 

๓.  ขอบขายการประเมิน 
 ๓.๑ มาตรฐานการประเมิน ดําเนินการประเมินตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๘ มาตรฐาน คือ 
          มาตรฐานดานความด ี

๑)  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการเปนพลเมืองดี 
๒)  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
มาตรฐานดานความสุข 
๓)  ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ  การบริหารจัดการชุมชน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔) ความรูความเขาใจและทกัษะในการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ 

( ๑๐ ) 
 



๕) ความรูความเขาใจและทกัษะในการถนอมอาหารเพือ่ครอบครัวและชุมชน 
 มาตรฐานดานความเกง 

๖)  ความรู ความเขาใจและทักษะพืน้ฐานการใชโปรแกรมและดูแลบํารุงรักษาคอมพวิเตอรเบื้องตน 
๗)  ความรู ความเขาใจและทกัษะพื้นฐานการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร 
๘)  ประยกุตใชความรูและทกัษะทางคณิตศาสตรพื้นฐานในชวีิตประจําวันและการประกอบอาชพี 
๙)  ความรู ความเขาใจ ทักษะและการบริหารจัดการในการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต 

การตลาดและการบริโภคนําไปสูธุรกิจ SMEs

๑๐)  ประยกุตใชความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อการประกอบอาชีพ 
๑๑)  ความรู ความเขาใจดานประชาคมอาเซียน และ ประชาคมโลก 
๑๒) เขาใจกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน  
๑๓) สนทนาภาษาอังกฤษหรอืภาษาจนีที่เกีย่วของกับชวีิตประจําวนัและงานอาชีพ 
๑๔) การสนทนาภาษาอังกฤษหรือภาษาจนีเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
๑๕) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชพี 
๑๖) ความรู ความเขาใจและทักษะในการวจิัยชุมชน 
๑๗) ความรู ความเขาใจในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการเพิ่มมูลคาอาหารของครอบครัวและชุมชน 
๑๘) ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 

 
 

 ๓.๒ รายวิชาในการเรียนรู มี ๔ Module ๙ รายวิชา คือ 
Module ๑ เคร่ืองมือสรางความรูสูความสําเร็จ ประกอบดวย ๓ รายวิชา ดังนี้ 

(๑)  วิชาการใชคอมพิวเตอร 
(๒)  วิชาคณติศาสตรในชีวิตประจําวนั  
(๓)  วิชาการบริหารธุรกิจ SMEs 

Module ๒ พัฒนาองคกร ชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวย ๒ รายวิชา ดังนี้ 
(๑)  วิชาระบอบประชาธิปไตย 
(๒)  วิชาการบริหารจัดการชุมชน 

Module ๓ การสื่อสาร  ประกอบดวย ๒ รายวิชา ดังนี้ 
(๑)  วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน 
(๒)  วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Module ๔ วิจัยชุมชน และทั่วไป  ประกอบดวย ๒ รายวิชาดังนี้ 
(๑)  วิชาการวจิัยชุมชน  
(๒)  วิชาการจดัการอาหารเพือ่ครอบครัว และชุมชน 
 

( ๑๑ ) 
 



๔.  ขั้นตอนการเทียบระดับการศึกษา 
การประเมินเทียบระดับการศึกษา มีขั้นตอน ตามแผนภาพขางลาง พัฒนาขึ้นเพื่อเปนแนวทางแก

สถานศึกษาใหเห็นขัน้ตอนการดําเนนิงานในรอบ ๘ เดอืน วามีกระบวนการและกจิกรรมที่ดําเนินการใดบาง 
สถานศึกษาสามารถปรับขั้นตอนตางๆใหสอดคลองกับบริบทตามความเหมาะสมของสถานศึกษาได   
 
 

ไมผาน        ผาน 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เดือนที่ ๑ 

เดือนที่ ๒-๓ 

เดือนที่ ๔-๕ 

เดือนที่ ๖ 

เดือนที่ ๗-๘ 

ขั้นตอนการประเมินและแผนการเรียนรู จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน 

ปฐมนิเทศ 

Module ๑  เคร่ืองมือสรางความรูสูความสําเร็จ 

๑. การใชคอมพิวเตอร 
๒. คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

๓. การบริหารธุรกิจ SMES 

Module ๒  พัฒนาองคกร ชุมชนเขมแข็ง 
๑. ระบอบประชาธิปไตย 
๒. การบริหารจัดการชุมชน 

Module ๓  การสื่อสาร 
๑. การสนทนาภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 
๒. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Module ๔  วิจัยชุมชนและทั่วไป 
๑. การวิจัยชุมชน 
๒. การจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน 

 

จบ ม.๖ 

สะสม 
๕ ป 

ประเมิน

ทฤษฎี 

๙ วิชา  

เปดประเมิน ทั้ง ๙ วิชา ผูเขาเทียบระดับการศึกษา

สามารถเลือกประเมินไดตามความพรอม 

แนะแนว 

เตรียมตัวเขาประเมิน 

พบครูที่ปรึกษา 

วางแผนการเรียนรู 

วิชาที่ไมผาน 

เรียน Module ๓ 

เรียน Module ๔ 

เรียน Module ๒ 

เรียน Module ๑ 

ไมผาน 

บางวิชา ผลการประเมิน
ภาคทฤษฎีผาน
รอยละ ๕๐    
และเมื่อ       
รวม ภาค
ประสบการณ
แลวตองได
คะแนน  
รอยละ ๖๐ 
 

เขา
ประเมิน
ทฤษฎี  
๙ วิชา 

ผาน 

ครบ ๙ วิชา 

ประเมินภาค

ประสบการณ 

(ดานทักษะ

ความชํานาญ    

และหรอื   

ดานบริหาร

จัดการ) 

ผาน 

( ๑๒ ) 
 



จากแผนภาพ  
 เมื่อผูเขาเทียบระดับการศึกษาสมัครและชําระเงินคาธรรมเนียมแลว ผูเขาเทียบระดับการศึกษา           
เขาสูขั้นตอนตางๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดในรอบ ๘ เดือน คือ 
 ๑. ในเดือนแรก ผูเขาเทียบระดับการศกึษาเตรียมตัวเขารับการเทียบระดับการศึกษา มีครูที่ปรึกษา
ใหคําแนะนําในการเตรียมตวัเขาเทียบระดบัการศึกษา และเขาทดสอบภาคทฤษฎีกอน ซ่ึงผูเขาเทียบระดับ
การศึกษา จะสอบภาคทฤษฎี ทั้ง ๙ วิชา หรือบางวิชาก็ได หากประเมินผานภาคทฤษฎีในวิชาใด จึงเขาประเมิน
ภาคประสบการณ เมื่อคะแนนรวมทั้งสองสวนผานตามเกณฑ ถือวาผานวิชานั้นๆ และเก็บสะสมผลการ
ประเมินไวได ๕ ป เมื่อผานครบ ๙ วิชา ถือวาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

หากประเมนิไมผานภาคทฤษฎี ผูเขารับการประเมินวางแผนการเรียนรูรวมกับครูที่ปรึกษาตาม
กําหนด ในเดอืนที่ ๒-๘  
 ๒. การประเมนิภาคทฤษฎี ดาํเนินการประเมิน ๒ คร้ัง ในหนึ่งรอบการดําเนินงาน (รอบ ๘ เดือน) 
คือ เดือนแรกของการประเมิน และเดือนที่ ๘ ของรอบการประเมิน โดยเปดใหประเมินทุกวิชาไดตามความ
พรอมของผูเขาเทียบระดับการศึกษา 

๓. ขั้นตอนและระยะเวลา 
 

ระยะเวลา ขั้นตอน 
เดือนที่ ๑ ๑.  ปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมกอนเขาเทียบระดับการศึกษา 

๒.  ครูที่ปรึกษารวมกับผูเขาเทียบระดับการศึกษา เตรียมความพรอมในการประเมนิ
ภาคทฤษฎีและภาคประสบการณ ทั้ง ๙ วชิาโดยใหผูสมัครเขาเทียบระดับ
การศึกษา เลือกเขาเทียบระดบัการศึกษาตามความพรอม                
หากผลการประเมินผานทกุวชิา ถือวาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หาก          
ผานบางวิชา ใหเขาสูกระบวนการเรียนรู ตามกําหนดการในเดือนที่ ๒-๘ 

เดือนที่ ๒-๓ ๓. ผูเขาเทียบระดับการศกึษาเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง โดยมีครูที่ปรึกษา                       
ใหการชวยเหลือทางการเรียน และเตรยีมการเขาประเมินภาคทฤษฎี                        
และภาคประสบการณ  

      Module ๑ เครื่องมือสรางความรูสูความสําเร็จ 
๑. วิชาการใชคอมพิวเตอร 
๒. วิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 

๓. วิชา การบริหารธุรกิจ SMEs

เดือนที่ ๔-๕  ๔. ผูเขาเทียบระดับการศกึษาเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง โดยมีครูที่ปรึกษา                       
ใหการชวยเหลือทางการเรียน และเตรยีมการเขารับการประเมินภาคทฤษฎี             
และภาคประสบการณ  

( ๑๓ ) 
 



ระยะเวลา ขั้นตอน 
      Module ๒ พัฒนาองคกร ชุมชนเขมแขง็  

๑. วิชาระบอบประชาธิปไตย 
๒. วิชาการบริหารจัดการชุมชน 

เดือนที่ ๖  ๕. ผูเขาเทียบระดับการศึกษาเรียนรูเพิ่มเตมิดวยตนเอง โดยมีครูที่ปรึกษา                       
ใหการชวยเหลือทางการเรียน และเตรยีมการเขารับการประเมินภาคทฤษฎี            
และทักษะหรือภาคประสบการณ  

      Module ๓  การสื่อสาร 
๑. วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษหรือภาษาจนี 
๒. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เดือนที่ ๗-๘  ๖.  ผูเขาเทียบระดับการศึกษาเรียนรูเพิ่มเตมิดวยตนเอง โดยมีครูที่ปรึกษา                      
ใหการชวยเหลือทางการเรียน และเตรยีมการเขาประเมินภาคทฤษฎี                         
และภาคประสบการณ 

      Module ๔  วิจัยชุมชนและทั่วไป  
๑.  วิชาการวิจัยชุมชน  
๒. วิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน 

ปลาย ๗.  ประกาศผล และออกหลกัฐานการศกึษาแกผูสําเร็จการศึกษา และรายงานผล     
การประเมิน เดือนที่ ๘ 

  หมายเหตุ  ใหเปนไปตามความพรอมของผูเขาเทียบระดับการศกึษา 
 
๕.  คณะกรรมการประเมิน 
 ๕.๑ องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย ผูที่มีความรู
และประสบการณในรายวิชาที่จะดาํเนินการประเมิน ผูมีความรูและประสบการณดานวดัและประเมินผล
จํานวนหนึ่งคน รวมคณะกรรมการประเมนิ ไมเกิน ๕ คน โดยใหคณะกรรมการประเมินเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสถานศึกษาแตงตั้งเจาหนาที่ของสถานศึกษานัน้จาํนวนหนึ่งคนเปน
เลขานุการ ทั้งนี้ ใหแตงตั้ง ใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินเทยีบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 ๕.๒ หนาที่ของคณะกรรมการประเมิน  
  ดําเนินการการประเมินรายวิชาที่กําหนดใหประเมินภาคประสบการณ  
  พิจารณาผลการประเมินทัง้ภาคทฤษฎีและภาคประสบการณ 
 ๕.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิ  

( ๑๔ ) 
 



๖.  สื่อการเรียนรู 
ส่ือที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษาใชในการเรยีนรู มีดังนี้ 
๖.๑.  ส่ือหลัก  มีเอกสารประกอบการเรียนรู ๔ Module ๙ รายวิชา ดังนี ้
  ๑)   วิชาการใชคอมพิวเตอร   
  ๒)   วิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั  
  ๓)   วิชาการบริหารธุรกิจ SMEs   
  ๔)   วิชาระบอบประชาธิปไตย  
  ๕)   วิชาการบริหารจัดการชมุชน  
  ๖)   วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน  
  ๗)   วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
  ๘)   วิชาการวจิัยชุมชน  
  ๙)   วิชาการจดัการอาหารเพือ่ครอบครัวและชุมชน  
๖.๒  ส่ือเสริม   

 ๑)  ส่ือส่ิงพิมพ ไดแก หนังสืออ่ืนที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับรายวิชาทั้ง ๙ วิชา 
 ๒)  บุคคล ไดแก ภูมิปญญา  ปราชญชาวบาน ผูมีความรูความสามารถ เปนตน 
 ๓)  ส่ือโสตทัศนูปกรณ และอิเล็กทรอนิคส ไดแก ซีดี  วซีีดี  คอมพิวเตอรชวยสอน  

อินเทอรเน็ต  เปนตน 
 ๔)  ส่ือเอกสารเกี่ยวกับโครงการ (Project) หรือโครงงาน หรือแฟมสะสมผลงาน 

 
๗.  ครูท่ีปรึกษา 

ครูที่ปรึกษาเปนบุคคลภายนอกที่สถานศึกษาคัดเลือกจากผูมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
การเรียนรู การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

คุณสมบัตขิองครูท่ีปรึกษา 
๑) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
๒) มีความรูและประสบการณเกีย่วกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (ถามี) 
๓) ไมเปนบุคลากรสังกัด กศน.  
๔) ไมเปนคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

(จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน) ภาคประสบการณ ในสถานศึกษาแหงใด 
๕) มีเวลาปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา 
 
 
 

( ๑๕ ) 
 



หนาท่ีของครท่ีูปรึกษา 
๑)  รับผิดชอบผูเขาเทียบระดบัการศึกษา จํานวนไมเกนิ ๒๕ คน ตอหนึ่งรอบการประเมิน ตอหนวย

ประเมินหนึ่งแหง 
๒)  ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือผูเขาเทียบระดับการศึกษาในการวางแผนการเรียนรู การเตรียม

ตัวเขาเทยีบระดับการศึกษาทัง้ภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ 
๓)  ประสานงานกับสถานศกึษาในการจดัการใหมกีารเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องที่ผูเขาเทียบระดับ

การศึกษาตองการความชวยเหลือ 
๔)  กระตุน สงเสริม สนับสนุน ผูเขาเทียบระดับการศึกษาใหสามารถ เรียนรูและจัดทาํผลงาน 

ช้ินงาน หรือแฟมผลงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการเทยีบระดับการศกึษา 
๕)  ปฏิบัติงานตางๆ เพื่อชวยใหผูเขาเทยีบระดับการศึกษา มีความรู ความสามารถ และผานการ

ประเมินใหจบมัธยมศึกษาตอนปลายไดตามแผน 
 

การคัดเลือกครูท่ีปรึกษา  สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี ้
๑) รับสมัครครูที่ปรึกษาตามคณุสมบัติที่กําหนด 
๒) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูที่ปรึกษา 
๓) แตงตั้งครูที่ปรึกษา 
๔) อบรม หรือช้ีแจง แนะนําครทูี่ปรึกษาถึงภารกิจ บทบาทหนาที่ 
๕) ประสาน สงเสริม สนับสนุน กํากับ ตดิตามการดําเนนิงานของครูที่ปรึกษา 
 

 

๘.  การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลของการเทียบระดับการศึกษา แบงเปนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ โดย
สถานศึกษาตองดําเนินการดังนี้ 
 ๘.๑  วัดและประเมินผลเปนรายวิชา โดยแบงออกเปน ๒ ภาค  ประกอบดวย  ภาคทฤษฎี รอยละ 
๗๐  และภาคประสบการณ รอยละ ๓๐  

   ๑) ภาคทฤษฎี  รอยละ ๗๐ ตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ประเมินดวยแบบทดสอบ 
   ๒) ภาคประสบการณ  รอยละ ๓๐ ประเมินจากการปฏิบัติจริง และหรือสัมภาษณ และหรือ

ช้ินงาน และหรือแฟมสะสมผลงาน 
 ๘.๒  เกณฑการผานการประเมินแตละรายวิชา ตองไดคะแนนภาคทฤษฏี และภาคประสบการณรวมกัน 
ไมนอยกวารอยละ ๖๐  

ผลการประเมินแตละรายวิชาใหผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน”  และบันทึกรอยละของ
คะแนนที่ได ไมมีระดับคะแนนผลการประเมินและไมมคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

( ๑๖ ) 
 



๘.๓  การเก็บสะสมผลการประเมิน เก็บสะสมผลการประเมินในแตละวิชาที่ผานไวไดไมเกนิ ๕ ป 
นับแตวันที่อนมุัติผลตามคํารองขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครัง้แรก 
 ๘.๔  วิชาใดทีม่ีผลการประเมินภาคทฤษฎ ีตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป ใหสะสมผลการประเมินไวได 
โดยไมตองประเมินภาคทฤษฎีในรอบตอไป 
 ๘.๕  การประเมินภาคประสบการณจะดําเนินการไดก็ตอเมื่อ ประเมนิผานภาคทฤษฎีแลว 

๘.๖  ผลจากการประเมินไมสามารถนําไปใชเทียบโอนในหลักสูตรอื่นๆ ได 
 

๙.  เกณฑการจบการศึกษา 
ผูเขาเทียบระดับการศึกษา ตองสอบผานการประเมินทั้ง ๔  Module  ๙  รายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด 

 
๑๐.  หลักฐานการศึกษา 
 หลักฐานการศึกษาที่ใหผูเขาเทียบระดับการศึกษา ที่สอบผานการประเมินทั้ง ๔  Module  ๙  รายวิชา 
ประกอบดวย 
 ๑๐.๑  ระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
(กศน.๑ปท-ป) 
 ๑๐.๒   ประกาศนียบัตร (กศน.๒ ปท-ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๑๗ ) 
 



บทที่ ๔ 
การบริหารการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
การดําเนนิการเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สถานศึกษาที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตองดําเนินการ
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง  สวน
ระยะเวลาการประเมินใหเปนไปตามที่ สํานักงาน กศน. กําหนด โดยมขีั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี ้
 
 
 
ขั้นเริ่มดําเนินการ 

๑.   การประชาสัมพันธ 
 สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการประชาสัมพันธ การรับสมัคร อยางตอเนื่อง  และทั่วถึงทุก
กลุมเปาหมาย เพื่อใหบุคคลที่มีศักยภาพดาน ความรู ความสามารถ ประสบการณ มีคุณสมบัติ และความ
พรอมไดเขาสูกระบวนการการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ขอมูลที่จําเปนในการประชาสัมพันธ ควรประกอบดวย คุณสมบัติของผูสมัคร หลักฐานที่ใชในการ
สมัคร คาใชจาย ระยะเวลา สถานที่รับสมัคร หนวยงานที่รับผิดชอบ และประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งการนํา
วุฒิการศึกษาไปใช 

๒.   การแนะแนว 
 การแนะแนว เปนขั้นตอนสําคัญที่สถานศึกษาจะตองสรางความเขาใจใหกับผูเขาเทียบระดับ
การศึกษา ใหเขาใจ โดยการชี้แจงในหวัขอ ดังนี ้

๒.๑  คุณสมบตัิของผูเขาเทียบระดับการศึกษา  
๒.๒  หลักการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๒.๓  รายละเอียดขอบขายของการประเมนิ   
๒.๔  ขั้นตอนการประเมิน   
๒.๕  การจดัทาํโครงการ (Project) หรือโครงงาน หรือแฟมสะสมผลงาน  
๒.๖  บทบาทหนาที่ของผูเขาเทียบระดับการศึกษา 
๒.๗  บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา 
๒.๘  ประโยชนที่ไดรับจากการเทียบระดบัการศึกษา และการนําวฒุิการศึกษาไปใช 
เพื่อใหผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประเมินตนเองวา         

มีความรู และประสบการณเพียงพอสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ในการเทียบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานมากนอยเพียงใด 

( ๑๘ ) 
 



 ดังนั้น หากผูที่จะสมัครเขาเทียบระดับการศึกษา พิจารณาตนเองแลวพบวามีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด และมีศักยภาพ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ไมสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู เจาหนาที่รับสมัครควรใหคําแนะนํา แนะแนววิธีการเรียนรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับผูสมัครแตละราย  
 
๓.   การรับสมัครและลงทะเบียน 
 สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานในการรบัสมัครผูตองการเทียบระดบัการศึกษา           
ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการรับสมัคร ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑   ผูเทียบระดับการศกึษา ยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมตามอัตราที่               
ตนสังกัดกําหนด เพื่อลงทะเบียนเขาประเมินเทียบระดบัการศึกษา 
 ๓.๒  เจาหนาที่ตรวจความถกูตองของเอกสารหลักฐานตางๆ และคุณสมบัติของผูสมคัรตามที่
กําหนด ดังนี้ 
  ๓.๒.๑  คุณสมบัติของผูสมคัร 
 ๑)   มีสัญชาติไทย 

 ๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน 

 ๓)  มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 ๔)  ไมเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน

ระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบงระดับเชนเดียวกับการศึกษาในระบบ 

  ๕)  มีประสบการณประกอบอาชีพเปนหลักแหลงไมนอยกวา ๓ ป 

  ๖)  ประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่สมัครเขาเทียบระดับการศึกษา 

 
  ๓.๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
 ผูสมัครเขาเทียบระดับการศึกษา ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานประกอบการ
สมัครตอสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 ๑)  รูปถายขนาด  ๓ x ๔ ซม. หนาตรง สวมชุดสุภาพ ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก 
และถายไวไมเกิน ๖ เดือน  จาํนวน ๒ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถาย) 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบาน (พรอมนําฉบับจริงไปแสดง)  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมนําฉบับจริงไปแสดง) จํานวน ๑ ฉบับ
 ๔)  สําเนาวุฒกิารศึกษา (พรอมนําฉบับจริงไปแสดง) จํานวน ๑ ฉบับ 
 กรณีหลักฐานในขอ ๒, ๓ หรือขอ ๔ ไมตรงกัน ใหแนบสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ         
ที่แสดงวาเปนบุคคลเดียวกัน (พรอมนําฉบบัจริงไปแสดง) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบทะเบยีนสมรส       
ใบหยา 

( ๑๙ ) 
 



 ๕) หลักฐานการประกอบอาชีพ เชน หนังสือการจดทะเบียนเปนเจาของสถาน
ประกอบการ หรือสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการเสยีภาษี หรือหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ    
หรือหนวยงาน หรือผูนําชุมชน หรือผูนําทองถ่ิน ฯลฯ  

เอกสารหลักฐานในขอ ๒) – ๕) ใหผูเขาเทยีบระดับการศกึษา ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  
 ๓.๓  เจาหนาที่การเงินรับเอกสารหลักฐานการสมัครพรอมออกใบเสร็จรับเงนิ และนําสงเจาหนาที่
ทะเบียนเพื่อบนัทึกขอมูล  

๓.๔  เจาหนาที่ออกบัตรประจําตวัผูเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พรอมมอบคูมือผูเขาเทียบระดับการศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวของใหแกผูเขาเทียบระดบัการศึกษา 
 
๔.  การปฐมนิเทศ 
 สถานศึกษาควรจัดการปฐมนิเทศใหแกผูเขาเทียบระดับการศึกษา ดังนี้ 

๑.  สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน ไดแก 

-  กรอบแนวคดิ 
-  วัตถุประสงค 
-  มาตรฐาน ตวับงชี้รายวิชา   
-  ปฏิทินการประเมิน 
-  ขั้นตอนการประเมิน 
-  กระบวนการเรียนรูและระยะเวลาในการเรียนรู   
-  การวดัและประเมินผล 
-  เกณฑการจบการศึกษา  
-  การนําวุฒิการศึกษาไปใช 
         ฯลฯ 

๒.  สถานศึกษาจัดใหครูทีป่รึกษารวมกนัจัดทําแผนในการเรียนรูและแผนการเขารับการประเมนิ
สําหรับผูเขาเทียบระดับการศึกษา โดยคํานึงถึงความพรอม และศักยภาพของผูเขาเทียบระดับการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

( ๒๐ ) 
 



 
 
ขั้นดําเนนิการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

๑.  กระบวนการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา  มีดังนี้ 
 กระบวนการของการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ขั้นตอนดังนี ้

๑.๑  สถานศึกษาแตงตั้งครูทีป่รึกษา เพื่อใหคําแนะนํา ช้ีแนะการเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการ
ประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานแกผูเขาเทียบระดับการศึกษาทกุคน 

๑.๒  สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ จํานวนไมเกนิหาคน  ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินเทยีบระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๖ โดย
สถานศึกษาพจิารณาคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถและประสบการณที่เกีย่วของกบัสาขาวิชาที่จะประเมนิ 

๑)  องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ 
ประกอบดวย ผูที่มีความรูและประสบการณในรายวิชาทีจ่ะดําเนินการประเมิน ผูมีความรูและประสบการณ
ดานวดัผลและประเมนิผลจํานวนหนึง่คน รวมคณะกรรมการประเมนิ ไมเกิน ๕ คน  โดยคณะกรรมการประเมนิ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสถานศึกษาแตงตั้งเจาหนาที่ของสถานศึกษานั้น
จํานวนหนึ่งคนเปนเลขานกุาร ทั้งนี้ ใหแตงตั้งใหสอดคลองกับระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการประเมนิ
เทียบระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

๒)  หนาที่ของคณะกรรมการประเมิน  
    ดําเนินการการประเมินรายวิชาทีก่ําหนดใหประเมนิภาคประสบการณ  
    พิจารณาผลการประเมินทั้งภาคทฤษฎแีละภาคประสบการณ 

๓)  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  
๑.๓  สถานศึกษาจัดสงรายละเอียดจํานวนผูเขาเทียบระดบัการศึกษาใหสํานักงาน กศน.จังหวัด 
๑.๔  สํานักงาน กศน.จังหวดั ดําเนนิการทดสอบเพื่อเปนการประเมินภาคทฤษฎีใหแกผูเขาเทียบระดับ

การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามที่สํานักงาน กศน. กําหนด โดยใชแบบทดสอบกลาง 
๑.๕  สํานักงาน กศน. ภาค  ตรวจขอสอบและสงผลคะแนนใหสถานศึกษา  
๑.๖  สถานศึกษาดําเนนิการประเมินภาคประสบการณ ใหแกผูผานการประเมินภาคทฤษฎี โดย

คณะกรรมการประเมินภาคประสบการณทีไ่ดรับการแตงตั้งตามขอ ๑.๒   
๑.๗  สถานศึกษาบันทึกผลการประเมินภาคทฤษฎีและภาคประสบการณของผูเขาเทยีบระดับ

การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.๘  สถานศึกษาอนุมัติและประกาศผลการเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคประสบการณใหแกผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบ 

( ๒๑ ) 
 



กรณีที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมิน
ผานทุกวิชา  สถานศึกษาอนุมัติผลการประเมิน และออกหลักฐานการศึกษาใหแกผูเขาเทียบระดับการศึกษา 

กรณีที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษาไมผานการประเมินในวิชาใด  ใหสถานศึกษาจัดใหมีการ
วางแผนการเรียนรูวิชานั้นๆ รวมกับครูที่ปรึกษา 
   
๒.  ขั้นตอนการประเมิน  

สถานศึกษาวางแผนการดําเนินงานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วามีกระบวนการและกิจกรรมที่ดําเนินการใดบาง สถานศึกษาสามารถปรับขั้นตอนตางๆ ให
สอดคลองกับบริบทได โดยสถานศึกษาพจิารณาดําเนินการในขั้นตอนนี้ หลังจากไดรับสมัครผูเขาเทียบ
ระดับการศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนดแลว ใหดําเนินการตามขั้นตอนการประเมนิเทียบ
ระดับการศึกษาตามที่ไดวางแผนไวตามระยะเวลาที่กําหนดในรอบ ๘ เดือน ตามแนวทางการดําเนนิงาน
ดังตอไปนี ้
 ๒.๑ ในเดือนแรก ใหผูเขาประเมินเตรยีมตวัเขารับการประเมิน โดยมีครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําใน
การเตรียมตวัและเขาเทียบระดับการศึกษา ซ่ึงจะเขาทดสอบภาคทฤษฎกีอน ทั้ง ๙ รายวิชา หรือบางรายวิชา 
ก็ได เมื่อประเมินผานภาคทฤษฎีในวิชาใด จึงเขารับการประเมินภาคประสบการณ  และคะแนนรวมทั้งสอง
สวนผานตามเกณฑ ถือวาผานรายวิชานั้นๆ  ทั้งนี้สามารถเก็บสะสมผลการประเมินไวได ๕ ป เมื่อผานครบ 
๙ วิชา ถือวาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

ในการเก็บสะสมผลการประเมินไวได ๕ ป ในกรณีดังนี ้
๑) ผานภาคทฤษฎีอยางเดยีว เกนิรอยละ ๕๐ 
๒) ผานภาคทฤษฎี และภาคประสบการณแลว 

๒.๒  กรณีที่ประเมินไมผานภาคทฤษฎี ผูเขาเทียบระดับการศึกษาวางแผนการเรียนรูรวมกับครูที่
ปรึกษาตามกําหนด ในเดือนที่ ๒ - ๘ ในรายวิชาทั้ง ๙ วิชาที่ประเมินไมผานหรือบางรายวิชา เพื่อเตรยีม
ความพรอมในการประเมิน คร้ังที่ ๒ ในเดือนที่ ๘ ของรอบการประเมิน โดยอาจจัดกระบวนการเรียนรู
ในรูปแบบตางๆ เชน การทบทวนความรูแบบเขม การสอนพิเศษ และอื่นๆ ตามความเหมาะสมตามแผน 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
 ๒.๓  สถานศึกษาดําเนินการประเมินภาคทฤษฎี ๒ คร้ัง ในหนึ่งรอบการดําเนินงาน (รอบ ๘ เดือน)  
คือ เดือนแรกของการประเมิน และเดือนที่ ๘ ของรอบการประเมิน โดยเปดใหประเมินทุกวิชา  
 
 
 
 
 

( ๒๒ ) 
 



 
 
ขั้นตอนการวางแผนการเรียนรู 

๑.  การวางแผนการเรียนรู 
 การวางแผนการเรียนรู  เปนการใหความชวยเหลือผูเขาเทียบระดับการศึกษา สามารถเตรียมการเขา
เทียบระดับการศึกษาในวิชาที่ไมผานการประเมินในภาคทฤษฎี หรือภาคประสบการณ ผูเขาเทียบระดับ
การศึกษาและครูที่ปรึกษาจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน กรณีที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษาไมผานการ
ประเมินในชวงแรก ครูที่ปรึกษากับผูเขาเทียบระดับการศึกษาดําเนินการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู
รวมกนัโดยบูรณาการและเปนไปตามความพรอมของผูเขาเทยีบระดับการศึกษาดวยวิธีการเรียนรูทีห่ลากหลาย  
ดังนี้ 

๑.๑  การเรียนรูดวยตนเองจากสื่อเอกสาร และส่ืออ่ืนๆ เปนการเรียนรูจากสื่อเอกสาร ๙ รายวิชา และ
ส่ืออ่ืนที่มีเนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐานตวับงชี้ของรายวิชาตางๆ ทั้ง ๙ วิชา ดังนี ้

(๑)  วิชาการใชคอมพิวเตอร 
(๒)  วิชาคณติศาสตรในชีวิตประจําวนั  
(๓)  วิชา การบริหารธุรกิจ SMEs 

(๔)  วิชาระบอบประชาธิปไตย 
(๕)  วิชาการบริหารจัดการชมุชน 
(๖)  วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน 
(๗)  วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(๘)  วิชาการวจิัยชุมชน  
(๙)  วิชาการจดัการอาหารเพือ่ครอบครัว และชุมชน 

๑.๒  การเรียนรูจากภูมิปญญา ผูรู ผูเชี่ยวชาญ เปนการเรียนรูที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษา มีความ
ตองการจะเรียนรูในเรื่องเฉพาะเจาะจง หรือเปนการเรียนรู เพื่อเติมเต็มจากตนแบบทั้งภูมิปญญา ผูรูและ
ผูเช่ียวชาญ จนสงผลทําใหเกิดแนวคิดใหมในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได 

๑.๓  การเรียนรูจากครูที่ปรึกษาเปนรายบุคคล รายกลุม  เปนการเรียนรูที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษา 
และครูที่ปรึกษารวมกันวางแผนเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตามวัตถุประสงคของการเรียนรู จากกระบวนการ
ช้ีแนะเพื่อใหสอดคลองกับประสบการณในการทํางานและการประกอบอาชีพของผูเขาเทียบระดบัการศึกษา
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ 

๑.๔  การเรียนรูจากการประชุม สัมมนา การประชุมกลุมยอย การเขาคาย เปนการเรียนรูโดยใหผูเขา
เทียบระดับการศึกษา แลกเปล่ียนประสบการณระหวางกันในลักษณะการคิดวิเคราะหรวมกัน ทําใหเกิดการ
เรียนรูและเกิดองคความรูใหมๆ หรือการเรียนเสริมเพิ่มเตมิใหมีความรู ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปน
การเฉพาะ 

( ๒๓ ) 
 



๑.๕  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากการทําโครงการ (Project) โครงงาน หรือแฟมสะสม
ผลงาน เปนการเรียนรูที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษาเรียนรูจากกระบวนการที่หลากหลาย เชน การศึกษาดวย
ตนเอง การศึกษาตามคูมือ ใบงาน ใบความรู การชี้แนะแนวทางจากผูรูนําไปสูการทําโครงการ (Project) 
โครงงาน หรือแฟมสะสมผลงาน และมกีารบันทึกหลักฐานอยางเปนระบบ จนแสดงใหเห็นถึงองคความรู
ใหมและความชํานาญจากการปฏิบัติจริง   

๑.๖  การเรียนรูจากการศึกษาดูงาน การเขารวมกิจกรรม   เปนการเรียนรูที่ผูเขาเทียบระดับ
การศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรู/สถานประกอบการ ฯลฯ  โดยวิธีการเดินทางไปศึกษาเรียนรูอยางเจาะลึก           
มีผูบรรยายองคความรูและถายทอดประเดน็สําคัญที่ผูเขาเทียบระดบัการศึกษามีความสนใจ หรือมีขอสงสัย 
จนทําใหผูเขาเทียบระดับการศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูใหม และสามารถวิเคราะห สังเคราะห ผลของ
การศึกษาดูงานและถายทอดองคความรูที่ไดรับในรูปแบบของการเสวนากลุม และการสรุปขอมูล เอกสาร 
ฯลฯ 

๒.  ครูท่ีปรึกษา 
สถานศึกษาตองจัดใหมีครูที่ปรึกษาใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะแนวทางในการเรียนรู 

การเตรียมตวัประเมินแกผูสมัครเขาเทียบระดับการศกึษา โดยครูที่ปรึกษาเปนบุคคลภายนอกที่สถานศึกษา
คัดเลือกจากผูมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการเรียนรู การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

๒.๑  คุณสมบตัิของครูท่ีปรึกษา 
 ๑)  วุฒกิารศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 ๒)  มีความรูและประสบการณเกีย่วกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ถามี) 
 ๓)  ไมเปนบุคลากรสังกัด กศน.  
 ๔)  ไมเปนคณะกรรมการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน) ภาคประสบการณ ในสถานศึกษาแหงใด 
 ๕)  มีเวลาปฏบิัติงานในบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา 

๒.๒  หนาท่ีของครูท่ีปรึกษา 
 ๑)  รับผิดชอบผูเขาเทียบระดบัการศึกษา จํานวนไมเกนิ ๒๕ คน ตอหนึ่งรอบการประเมินตอ

หนวยประเมินหนึ่งแหง 
 ๒)  ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือผูเขาเทียบระดับการศึกษาในการวางแผนการเรียนรู  การ

เตรียมตัวเขารับการประเมินทั้งภาคทฤษฎแีละภาคประสบการณ 
 ๓)  ประสานงานกับสถานศกึษาในการจดัใหมีการเรยีนรูเพิ่มเติมในเรื่องที่ผูเขาเทียบระดับ

การศึกษาตองการความชวยเหลือ 

( ๒๔ ) 
 



 ๔)  กระตุน สงเสริม สนับสนุน ใหผูเขาเทยีบระดับการศกึษาสามารถ เรียนรูและจัดทาํผลงาน 
ช้ินงาน หรือแฟมผลงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการประเมิน 

 ๕)  ปฏิบัติงานตางๆ เพื่อชวยใหผูเขาเทยีบระดับการศึกษา มีความรู ความสามารถ และผาน
การประเมินใหจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดตามแผน 

๒.๓  การคัดเลือกครูท่ีปรึกษา  
         สถานศึกษาดําเนินการ 
 ๑)  รับสมัครครูที่ปรึกษาตามคุณสมบัติที่กําหนด 
 ๒)  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูปรึกษา 
 ๓)  แตงตั้งครทูี่ปรึกษา 
 ๔)  อบรม หรือช้ีแจง แนะนาํครูที่ปรึกษาถึงภารกิจ บทบาทหนาที ่
 ๕)  ประสาน สงเสริม สนับสนุน กํากับ ตดิตามการดําเนินงานของครทูี่ปรึกษา 
 

 
 
 

 
การวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลของการเทียบระดับการศึกษา แบงเปนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ โดย
สถานศึกษาตองดําเนินการดังนี้ 
 ๑.  วัดและประเมินผลเปนรายวิชา โดยแบงออกเปน ๒ ภาค  ประกอบดวย  ภาคทฤษฎี รอยละ ๗๐  
และภาคประสบการณ รอยละ ๓๐  

   ๑.๑  ภาคทฤษฎี  รอยละ ๗๐ ตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ประเมินดวยแบบทดสอบ 
   ๑.๒ ภาคประสบการณ  รอยละ ๓๐ ประเมินจากการปฏิบัติจริง และหรือสัมภาษณ และหรือ

ช้ินงาน และหรือแฟมสะสมผลงาน 
 ๒.  เกณฑการผานการประเมินแตละวิชา ตองไดคะแนนภาคทฤษฏี และภาคประสบการณรวมกนั ไม
นอยกวา รอยละ ๖๐  

ผลการประเมินแตละรายวิชาใหผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน”  และบันทึกรอยละของ
คะแนนที่ได ไมมีระดับคะแนนผลการประเมิน และไมมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

๓.  การเก็บสะสมผลการประเมิน เก็บสะสมผลการประเมินในแตละวชิาที่ผานไวไดไมเกิน ๕ ป 
นับแตวันที่อนมุัติผลตามคํารองขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครัง้แรก 
 ๔.  วิชาใดที่มผีลการประเมินภาคทฤษฎี ตัง้แตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป ใหสะสมผลการประเมินไวได            
โดยไมตองประเมินภาคทฤษฎีในรอบตอไป 
 ๕.  การประเมนิภาคประสบการณ จะดําเนนิการไดก็ตอเมื่อประเมินผานภาคทฤษฎีแลว 

๖.  ผลจากการประเมินไมสามารถนําไปใชเทียบโอนในหลักสูตรอื่นๆ ได 
 

( ๒๕ ) 
 



 
 เกณฑการจบการศึกษา 
 

ผูเขาเทียบระดับการศึกษา ตองสอบผานการประเมินทั้ง ๔  Module  ๙  รายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด 
 
 
 
 

หลักฐานการศึกษา 

 เปนเอกสารแสดงขอมูลและสถานภาพทางการศึกษาของผูเขาเทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษา
จะตองรวบรวม จัดทํา และจดัเก็บ  เพื่อใชสําหรับตรวจสอบ ส่ือสาร  สงตอ และรับรองผลการประเมินของ 
ผูเขาเทียบระดบัการศึกษาและหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจะตองจดัทําแบงเปน ๒ ลักษณะ 
 ๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ 
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดําเนินการเอง 
 

๑.  เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ 
 เปนหลักฐานทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนหลักฐานในการรับรองผลการประเมิน 
และวุฒกิารศึกษาของผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจะ
สงผลใหผูผานการประเมินไดรับศักดิ์และสิทธิ์ตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับการรับรองนั้นไปตลอดชีวิต          
ในขณะเดียวกนัเอกสารที่จัดทําขึ้นนี้จะใชเปนหลักฐานสาํหรับตรวจสอบ รับรองและยืนยนัวุฒกิารศึกษา
ของผูผานการประเมินตลอดไป สถานศึกษาจึงตองดําเนินการจัดทําโดยใชแบบฟอรมและวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อใหรูปแบบ วิธีการจัดทํา การควบคมุและการตรวจสอบรับรองเอกสาร
เปนไปอยางมเีอกภาพ และมมีาตรฐานในการดําเนินงาน 

เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ  มีดังนี้ 
๑.๑   ระเบยีนแสดงผลการประเมินเทยีบระดับการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

(กศน.๑ ปท-ป) 
๑.๒   ประกาศนียบัตร (กศน.๒ ปท-ป) หรือใบแทนใบประกาศนยีบตัร 
๑.๓   แบบรายงานผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  

(กศน.๓ ปท-ป)   
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

( ๒๖ ) 
 



๑.๑  ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(กศน.๑ ปท-ป)  

เปนเอกสารบันทึกผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนหลักฐาน
แสดงสถานภาพและความสําเร็จในการศึกษาของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแตละคน  และใชเปนหลักฐานในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือ
ดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนเอกสารที่จํากัดการจําหนายจายแจก ผูมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารนี้ จะตอง
ปฏิบัติใหถูกตอง และตองใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเทานั้น 

๑.๑.๑ ลักษณะแบบพิมพ 
 ๑)  แบบพิมพระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา

ขั้นพื้นฐานคือ ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กศน.๑ ปท-ป) 

 ๒)  แบบพิมพระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนแบบพิมพสําหรบัพิมพดวยคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนกระดาษวาง พิมพเฉพาะชื่อ
เอกสารการศึกษาและหมายเลขควบคุมเอกสาร เลขประจําตัวประชาชน ช่ือผูเขาเทียบระดับการศึกษาเทานั้น 

๑.๑.๒ การสั่งซื้อ  ควบคุมและการจัดเก็บรักษา 
 ในการออกระเบียนแสดงผลการประเมนิเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาจะตองใชแบบพิมพใหถูกตอง ดังนี้ 
 ๑)  เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร จึงกําหนดใหมี ชุดที่ และเลขที่ 

ประจําระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
       (๑) ชุดที่ ใหใช เลข ๕ หลัก โดยเริ่มใชตั้งแต ๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙ 
      (๒) เลขที่ ประจําระเบยีนแสดงผลการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหใชเลข ๖ หลัก โดยเริ่มตั้งแต ๐๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙๙ ใหเลขที่ประจาํระเบียนเปน
เลขยอยของเลขชุดที่แตละชดุ 

 ๒)  การพิมพและการสั่งซ้ือแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเทียบระดบัการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ใหปฏิบัติดงันี้ 

(๑) ใหองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดพิมพภายใตการควบคุมของสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

( ๒๗ ) 
 



(๒) การสั่งซ้ือแบบพิมพ ใหผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด หรือสํานักงาน กศน.กทม. 
แลวแตกรณ ีเปนผูส่ังซ้ือแบบพิมพใหสถานศึกษาที่ทําหนาที่ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓)   การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ ( กศน.๑ปท-ป)  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  ใหสถานศึกษาที่ทําหนาที่ประเมินเทยีบระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน จัดทําบัญชี

รับ–จาย แบบพิมพไวเปนหลักฐาน 
(๒)  กรณีแบบพิมพ เกิดสูญหายระหวางทางขณะทําการขนสงหรือสูญหายดวยเหตุอ่ืน  ๆ

หรือเขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการชํารุดเสียหายดวยเหตุอ่ืนใด จนไมอาจใชการได ใหดําเนินการ ดังนี้ 
ก.  สถานศึกษาตองรายงานใหสํานักงาน กศน.จังหวัด หรือสํานักงาน กศน.กทม.

ทราบเพื่อรายงานใหสํานกังาน กศน. ทราบโดยดวน 
ข.  ใหสํานักงาน กศน.ดําเนนิการสอบสวน และรายงานสํานักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 
ค. ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกแบบพมิพ กศน.๑ปท-ป ที่สูญหาย 

พรอมทั้งแจงกระทรวงศึกษาธิการ กรม ทบวง กระทรวง และสวนราชการอื่นๆ เพื่อมิใหเจาหนาที่รับพิจารณา 
กศน.๑ปท-ป ฉบับนั้นๆ  

จ. กรณีมีความเสียหายอันเนือ่งจากเขียนผิดพลาด หรือจากกรณีอ่ืนๆ จนไมอาจ      
ใชการได ใหขดีเสนทแยงมุมในแบบพิมพระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยหมึกสีแดง ๒ เสน แลวใหติดไวกับตนขัว้ 

(๓)  ใหมีนายทะเบียน โดยใหหวัหนาสถานศึกษาเปนผูแตงตั้ง 
(๔)  ในการออก กศน.๑ปท-ป  จะตองออกเลขชุดที่ เลขที่และกรอกรายการตางๆ            

ใหตรงกับตนฉบับ และสถานศึกษาจะตองทําบัญชีการออก กศน.๑ปท-ป ไวเปนหลักฐานในทุกกรณี 
กรณทีี่ผูผานการประเมนิเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

รับเอกสารระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
(กศน.๑ปท-ป) ไปแลว เมื่อมีความจําเปนตองขอฉบับใหม สถานศึกษาจะตองกรอกเลขชุดที่ เลขที่ และ
รายการตางๆ ใหตรงกับเอกสารตนฉบับ โดยใชสําเนาฉบับที่องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดพิมพ 

 
 
 
 
 
 

( ๒๘ ) 
 



-  ตัวอยาง  -  
 

 
 

 ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กศน.๑ปท-ป    ชุดที่ ...... เลขท่ี...... 

รหัสประจําตัว.................(๒.๑)..................................... สถานศึกษา.......................(๒.๑๐)............................................... 
ชื่อ-นามสกุล.....................(๒.๒)................................... ..................................................................................................... 
เพศ...(๒.๓)..ศาสนา....(๒.๔)........สัญชาติ....(๒.๕)..... เขต/อําเภอ.........................(๒.๑๑)................................................ 
เกิดวันที่ ...(๒.๖)... เดือน........................ พ.ศ. .............. จังหวัด......................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน...........(๒.๗)............................... สถานศึกษาเดิม.................. (๒.๑๒)............................................. 
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา.......................(๒.๘)............................... ……………………………………..…………..………………. 
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา...................(๒.๘)............................... จังหวัด .............................. (๒.๑๓).............................................. 
เขาประเมินปการศึกษา...........(๒.๙)................................ วุฒิการศึกษาเดิม................(๒.๑๔).............................................. 
 

ปการ รอยละของ
คะแนนที่ได 

ผลการ ปการ รอยละของ
คะแนนที่ได 

ผลการ
รายวิชา รายวิชา 

ศึกษา ประเมิน ศึกษา ประเมิน 

 Module ๑ เครื่องมอืสราง
ความรูสูความสําเรจ็ 

   Module ๓

๑. วิชาการใชคอมพิวเตอร 
๒. วิชาคณิตศาสตรใน 
   ชีวิตประจําวัน 
๓. วิชาการบริหารธุรกิจ SMEs 

 การสื่อสาร   
๑. วิชาการสนทนา   
  ภาษาอังกฤษ/จีน 
๒. วิชาภาษาไทยเพื่อ 
   การสื่อสาร 

 Module ๒ พัฒนาองคกร
ชุมชนเขมแข็ง 

   Module ๔

๑. วิชาระบอบประชาธิปไตย 
๒. วิชาการบริหารจัดการ 
   ชุมชน 

  วิจัยชุมชน และ
ท่ัวไป 

  

๑. วิชาการวิจัยชุมชน 
๒. วิชาการจัดการ 
   อาหารเพื่อครอบครัวและ
ชุมชน 

 

          ...................................... 
        (.....................................) 
                 นายทะเบยีน 
 

 
 

สรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา         
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผาน ..................................................วิชา 
วันอนุมัติผล............................................ 
ออกใหวันที่............................................ 
เหตุที่ออก............................................... 

รูปถาย 

ขนาด ......................................... 
๓ x ๔ ซม. (........................................) 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
วันที่...........เดือน......................พ.ศ............ 

( ๒๙ ) 
 



 
 

                  ระเบียนแสดงผลการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กศน.๑ปท-ป    ชุดที่ ...... เลขที่...... 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ใชสําหรับกับเครื่องคอมพิวเตอร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๓๐ ) 
 



คําชี้แจง 
 
เกณฑการผาน 
๑. ตองประเมนิผานทั้ง ๔ Module ๙ รายวชิา ดังนี ้

Module ๑ เคร่ืองมือสรางความรูสูความสําเร็จ 
๑. วิชาการใชคอมพิวเตอร 
๒. วิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 
๓. วิชาการบรหิารธุรกิจ SMEs 

Module ๒ พัฒนาองคกร ชมุชนเขมแขง็ 
๑. วิชาระบอบประชาธิปไตย 
๒. วิชาการบริหารจัดการชุมชน 

Module ๓ การสื่อสาร 
๑. วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
๒. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Module ๔ วิจัยชุมชนและทั่วไป 
๑. วิชาการวิจยัชุมชน 
๒. วิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน 

๒.  การวดัและประเมนิผลเปนรายวิชา โดยแบงออกเปน ๒ ภาค ประกอบดวย ภาคทฤษฎี รอยละ ๗๐              
และภาคประสบการณ รอยละ ๓๐  

 ๒.๑  ภาคทฤษฎี รอยละ ๗๐  ตองสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐  
 ๒.๒ ภาคประสบการณ รอยละ ๓๐  
  เกณฑการผานการประเมินแตละวิชา ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณรวมกนัไม

นอยกวา รอยละ ๖๐ 
๓. ผลการประเมินแตละรายวิชา ใหผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” และบนัทึกรอยละของ

คะแนนที่ได ไมมีระดับคะแนนผลการประเมินและไมมคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
๔. ใบระเบยีนแสดงผลการประเมินมีศักดิ์และสิทธิเทียบเทากับการศึกษาในระบบและการศึกษานอก

ระบบในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายทุกประการ 
 
 
 
 

( ๓๑ ) 
 



คําอธิบายการจัดทํา 
ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.๑ปท-ป) 

(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 
 

เปนเอกสารบันทึกผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานประกอบดวยผลการประเมินรายวิชา เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงขอมูลและรับรองผลการเทียบ
ระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะตองออกเอกสารนี้ใหผูเขาประเมินทุกคนเมื่อผานการประเมิน หรือ
ออกจากสถานศึกษา เพื่อนําไปใชเปนเอกสารในการสมัครเขาทํางาน สมัครเขาศึกษาหรือดําเนินการในเรื่อง
อ่ืนๆ ที่ตองแสดงหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.๑ปท-ป) เปนเอกสารบังคับแบบและควบคุม จํากัดการจําหนายจายแจก ผูมีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารนี้จึงตองปฏิบัติใหถูกตองโดยใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเทานั้น 

การกรอกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
(กศน.๑ปท-ป) 

๑.   แนวปฏิบัติในการกรอกขอมูล 
๑.๑ การกรอกขอมูลในแบบระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  (กศน.๑ปท-ป) จะใชการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
๑.๒ หามขูด ลบ ขอมูลที่กรอกไปแลว 

๒.  การกรอกขอมูลตางๆ 
๒.๑ รหัสประจําตัว ใหกรอกรหัสประจําตวัของผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาใน

ระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐานที่สถานศึกษาออกให ตามแบบทีสํ่านักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

๒.๒  ชื่อ-ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อ และชื่อสกลุของผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน พรอมคํานําหนาชื่อหรือยศ ใหกรอกคําเต็ม เชน นาย นาง นางสาว จา
สิบตรี 

๒.๓ เพศ ใหกรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผูผานการประเมนิเทียบระดบัการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน ใหตรงตามที่ระบุในทะเบียนบาน 

๒.๔ ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนับถือ 

๒.๕ สัญชาต ิใหกรอกสัญชาติของผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามทะเบียนบานหรือหลักฐานที่ทางราชการกําหนด 

( ๓๒ ) 
 



๒.๖ เกิดวันท่ี..............เดือน..........พ.ศ...........ใหกรอกคําเต็ม เชน ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๒.๗ เลขประจําตัวประชาชน  ใหกรอกตวัเลขตามบัตรประจําตัวประชาชน 
๒.๘ ชื่อ – ชื่อสกุล ของบิดา มารดา ใหกรอกชื่อและชื่อสกุล ระบุคํานําหนานาม โดยเขียน        

คําเต็มทั้งหมด กรณีไมมหีลักฐาน ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา มารดา ใหกรอกเครื่องหมาย “ - ” 
๒.๙ เขาประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปการศึกษา ให

กรอกเลขปการศึกษาที่เขาประเมินครั้งแรก 
๒.๑๐ สถานศกึษา  ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ออกระเบียนแสดงผลการประเมินเทยีบระดับ

การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.๑๑ เขต/อําเภอ และจังหวัด ใหกรอกตามที่ตั้งของสถานศึกษา 
๒.๑๒ สถานศึกษาเดิม ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ออกหลักฐานวุฒิการศึกษาเดิม 
๒.๑๓ จังหวัด ใหกรอกชื่อจงัหวัดที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู 
๒.๑๔ วฒุิเดิม ใหกรอกวุฒิการศึกษาเดิม กอนเขาประเมนิในระดับที่กาํลังจะประเมนิเทียบ

ระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน เชน ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน  
๓.  การกรอกขอมูลเก่ียวกับผลการเทียบระดับการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.๑ ปการศึกษา ใหกรอกครั้งที่/ปการศึกษา ที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผานการประเมินในรายวิชานัน้ ๆ ใหชัดเจน เชน ๑/๒๕๕๕ หรือ ๒/๒๕๕๕ 

๓.๒ รายวิชา ใหกรอกชื่อรายวิชา ๙ รายวชิา 
๓.๓ รอยละของคะแนนที่ได ใหใสรอยละของคะแนนที่ไดในแตละวิชาเปนทศนิยม ๒ 

ตําแหนง  
๔.  สรุปผลการประเมิน 

๔.๑ สรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 ผาน.....รายวชิา  ใหกรอกจาํนวนรายวิชา ที่ผานการประเมิน เชน ๙ หรือ ๘  หรือ ๗  หรือ ๖  หรือ ๑ 

๔.๒ วันอนุมัติผล ใหกรอกวันที…่…เดือน……พ.ศ.………ที่ผูอํานวยการสถานศึกษาอนุมัติผล
ใหผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๔.๔ ออกใหวันท่ี ใหใสวันที่ออกระเบียนแสดงผลการประเมินเทยีบระดับการศกึษาในระดบั
สูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เชน ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔.๕ เหตุท่ีออก  
๔.๕.๑  กรณีทีป่ระเมินผาน ๙ วิชา ใหกรอก “ผานการประเมินเทยีบระดบัการศึกษาใน

ระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)”  
๔.๕.๒  กรณทีี่ลาออกใหกรอก “ลาออก” 

๔.๖ นายทะเบียน  ใหลงลายมือช่ือ พรอมพิมพหรือเขียนชื่อ – ช่ือสกุล กํากับใหชัดเจน 

( ๓๓ ) 
 



๔.๗ ผูอํานวยการสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงลายมือช่ือ พรอมพิมพหรือเขียน ช่ือ – 
ช่ือสกุล หรือประทับตรา ช่ือ – ช่ือสกุล ที่ชัดเจนไวใตลายมือช่ือ และกรอก วัน เดือน พ.ศ. ที่ลงนาม 

๕.  รูปถายท่ีใชในการติดหลกัฐานการศึกษา เปนรูปถาย ขนาด ๓ x ๔ ซม. หนาตรง สวมชุดสุภาพ 
ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก โดยถายไวไมเกิน ๖ เดอืน 

๖.  วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสดุของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๖.๑ สถานศึกษาตองใชแบบพิมพที่ส่ังซื้อจากองคการคาของ สกสค. เปนตนฉบับเอกสาร 
ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกรอกขอมูล
ครบถวน ถูกตอง แลวติดรูปถายของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น
พื้นฐานในชองติดรูปถาย และจัดทําคูฉบับดวยวิธีการเขียนหรือพิมพ  การคัดลอกขอมูลจากตนฉบับ ตอง
ตรวจสอบใหสมบูรณ ถูกตองตรงกัน และกรอกเลขชุดที่ ........ เลขที่ ......... ใหตรงกับเอกสารตนฉบับ เพื่อ
เปนหลักฐานการศึกษาใหผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสารตนฉบับนี้ สถานศึกษาตองเก็บรักษาไวอยางด ีอยาใหเกิดการชาํรุด เสียหาย สูญหาย
หรือมีการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารเปนอันขาด 

๖.๒ ใหนายทะเบียนและผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามในเอกสาร กศน.๑ปท-ป คูฉบับ ที่
จัดทําขึ้นทั้ง ๒ ฉบับ พรอมกับลงวันที ่.... เดือน ............. พ.ศ. .......... ดวยหมึกสีน้ําเงิน แลวประทบัตรา
ประจําสถานศกึษาใหบางสวนติดรูปถายและบางสวนตดิบนสวนทีเ่ปนลายมือช่ือของหัวหนาสถานศึกษา 
โดยใชสีแดงชาด 

๖.๓ กรณีที่ผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐานรบั
เอกสาร กศน.๑ปท-ป ไปแลว เมื่อมีความจําเปนตองขอฉบับใหม ใหยื่นคํารองพรอมดวยเหตุผลเปนลาย
ลักษณอักษร  

๖.๓.๑  กรณีสูญหาย ใหแนบหลักฐานการแจงความ 
๖.๓.๒  กรณีชํารุด  ใหนําหลักฐานฉบับเดิมมาแสดงใหสถานศึกษาเก็บหรือทําลาย 

ในการขอเอกสารฉบับใหม ใหสถานศึกษาดําเนินการออกเอกสารใหมจากตนฉบับเดิมที่
จัดทําไว ตามวิธีการขางตน โดยใหสถานศึกษาใชฉบับสําเนาที่จัดซื้อจากองคการคาของ สกสค. มาจัดทํา 

สําหรับรูปถายที่นํามาติดนั้น ตองเปนรูปถายที่เปนปจจุบัน และใหนายทะเบียนและ
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงขณะที่ไดรับคํารองนั้นเปนผูลงนามในเอกสาร 

 
 
 
 
 

( ๓๔ ) 
 



( ๓๕ ) 
 

เลขท่ี.............................. 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

................................................................... 
 

เกิดวันที่..............เดือน........................พ.ศ. ................................ 
ผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
จาก................................................................ 

สังกัด........................................................................... จังหวัด ...................................... 
เม่ือวันที่ ....................... เดือน..................................... พุทธศักราช ....................... 

ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ 
 
นายทะเบียน               ................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................ผูเขียนหรือผูพิมพ ลายมือช่ือผูรับประกาศนียบัตร.......................................... 

….………………………………………………ผูตรวจ วันรับประกาศนียบัตร……………………………………….…… 

..............................................................ผูทาน นายทะเบียน..................................................................... 



๑.๒  ประกาศนียบัตร/ใบแทนประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรสําหรับผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา              

ขั้นพื้นฐานเปนเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่สถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อแสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิ
การศึกษาของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหนําไปใช
เปนหลักฐานแสดงระดับการศึกษาของตน อีกทั้งเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐาน
และการตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษาของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดแบบพิมพประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ใชครุฑพิมพสีแดง ลายกนกพิมพสีเหลือง ขอความพิมพสีดํา ดานหลังพิมพสีดําสีเดียว การจัดทําและ
การออกประกาศนียบัตรและใบแทนประกาศนียบัตร สําหรับผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๒.๑   การออกประกาศนียบัตรและใบแทนประกาศนียบัตร 
  ๑)  ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหแกผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา

ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กรณทีี่ผูสําเร็จการศกึษามไิดมารับประกาศนียบตัรตามกาํหนดเวลาที่กาํหนดไว ใหผูผาน

การประเมนิเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศกึษาขั้นพื้นฐานยืน่คํารอง และขอรบัประกาศนยีบัตร
ดวยตนเอง 

  ๒)  การออกใบแทนประกาศนียบัตร ใหดําเนินการดังนี้ 
         ก.  กรณีใบประกาศนียบัตรสูญหาย ใหนําใบแจงความมายื่นตอพนักงานเจาหนาที่

ประกอบคํารองขอรับใบแทนประกาศนียบัตร 
         ข.  กรณีใบประกาศนียบัตรชํารุด ใหนําใบที่ชํารุดมายื่นประกอบคํารองขอรับ        

ใบแทนประกาศนียบัตร 
  ๓)  กรณีที่ผูมีอํานาจยังมิไดลงนามในประกาศนียบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษา และได

มีการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลงนาม หรือผูที่มีอํานาจลงนามซึ่งดํารงตําแหนงในขณะนั้นถึงแกกรรมหรือยาย
สถานศึกษา  ใหผูมี อํานาจลงนามในประกาศนียบัตร  หรือใบแทนประกาศนียบัตรในขณะที่ออก
ประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตรนั้น เปนผูลงนาม 

 ๑.๒.๒  การจัดทําประกาศนียบัตรและใบแทนประกาศนียบัตร 
๑) แตงตั้งเจาพนักงานทะเบียนของสถานศึกษาอยางเปนทางการ เพื่อรับผิดชอบการ

จัดทําและการออกประกาศนียบัตร 
๒) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดทําและการออกประกาศนียบัตรเปนคราวๆไป

ประกอบดวย ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ ดําเนินการภายใตการกํากับของนายทะเบียน 
 

( ๓๖ ) 
 



 ๑.๒.๓   วิธีการกรอกขอมูล 
การกรอกรายการประกาศนียบัตร (กศน.๒ ปท-ป) ใหกรอกดวยการเขียนหรือพิมพดวยหมึก        

สีดํา หามใชปากกาลูกล่ืน ตัวอักษรแบบตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขท่ีกรอกทุกแหงใหใชเลขไทย 
ประกาศนียบัตรทุกฉบับจะตองไมมีรอยขูด ลบ แก หรือตก เติม และตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอนจาก
การเขียน การพิมพ หรือเกิดความสกปรกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการประกาศนียบัตรใหกรอก
ดังนี้ 

 ๑)  เลขที่  ใหกรอกเลขที่ตามลําดับของประกาศนยีบัตรที่ออกใหผูผานการประเมนิ
เทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยนายทะเบียนของสถานศึกษาเปนผูออก
และใหเขียนหรือพิมพเฉพาะเลขลําดับตามแบบรายการประกาศนยีบัตร (ใหระบุเลขที่ ๑ ใหมทกุครั้งเมื่อมี
การอนุมัติผลผูเขาประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

 ๒)  ช่ือ - ช่ือสกุล  ใหกรอกชือ่ - ช่ือสกุล ของผูผานการประเมินเทยีบระดับการศกึษา
ในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมคํานําหนาชื่อ หรือยศ ใหกรอกคําเต็ม เชน นาย นาง นางสาว                 
จาสิบตรี สําหรับคํานําหนาชื่อและฐานนัดรศกัดิใ์หเขยีนหรือพิมพตดิกนัไปกับชื่อ สวนยศกับชื่อหรือยศกับ
ฐานนัดรศกัดิใ์หเวนระยะพองาม 

 ๓)  วัน  เดือน  ปเกิด    ใหเขียนหรือพิมพเต็มไมใชอักษรยอ เชน ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๔)  จาก ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับศกึษาในระดับสูงสุดของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน             
๕)  สังกัด ใหกรอกชื่อหนวยงานที่สถานศึกษาสังกัด เชน สํานักงานสงเสรมิการศึกษา             

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด หรือสํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

๖)  จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวดัที่ตั้งของสถานศึกษาที่ทําหนาที่ประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

๗)  เมื่อวนัที่...... เดือน.............. พุทธศักราช.........ใหกรอกคําเต็มทั้งหมดที่ผูบริหาร
สถานศึกษา ลงนามอนุมัติผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ระบุใน
แบบรายงาน ผูผานการประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กศน.๓ ปท-ป)   

๘)  การลงลายมือช่ือ ใหนายทะเบียน และหัวหนาสถานศึกษา ซ่ึงดํารงตําแหนง
ขณะนัน้เปนผูลงนาม 

๙)  ประทับตราสถานศึกษา บนลายมือช่ือผูบริหารสถานศึกษา โดยใชหมึกสีแดงชาด      
๑๐) ดานหลังแบบพิมพ เปนการลงลายมอืช่ือ ใหผูมีหนาที่จัดทําประกาศนียบัตร            

ทั้งผูเขียนหรือผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ นายทะเบียน ผูรับประกาศนียบัตรลงลายมือช่ือ  และวนั เดือน ปทีไ่ดรับ
ประกาศนยีบัตร 

 

( ๓๗ ) 
 



 
ใบแทนประกาศนียบัตร 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 ใบสําคัญฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา........................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน............................ .................พ.ศ.....................เปนผูผานการประเมินเทยีบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) หลักสูตร........................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
จาก................................................................................................................................................................... 
สังกัด............................................................................................. จังหวัด.......................................................
เมื่อวันที่..........เดือน...........................พ.ศ..............และไดรับประกาศนียบัตรเลขที่.............................ไปแลว 
แตเนื่องจากประกาศนียบัตร นั้น...................(ชํารุดหรือสูญหาย) 

 
จึงไดออกใบแทนประกาศนียบัตรใหไวเปนสําคัญ 

 
                       วันที่..........เดอืน...........................พ.ศ........... 
 
 
 
......................................              ……………………………… 
  เจาพนกังานทะเบียน                           ผูมีอํานาจลงนาม 

( ๓๘ ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลายมือชื่อผูรับใบแทนประกาศนียบัตร................................   ............................ผูเขียนหรือพิมพ 
          วันรับใบแทนประกาศนียบัตร.................................   …...........................ผูตรวจ 
                    เจาพนักงานทะเบียน.................................   ………………………ผูทาน 
 
 
 

( ๓๙ ) 
 



การกรอกรายการใบแทนประกาศนียบัตร 
  การกรอกรายการใบแทนประกาศนียบัตร ใหกรอกดวยการเขียนหรือพิมพดวยหมึกสีดํา หามใช
ปากกาลูกล่ืน  ตัวอักษรแบบตัวบรรจงและสวยงาม  ตัวเลขที่กรอกทุกแหงใหใช เลขไทย  ใบแทน
ประกาศนียบัตรทุกฉบับจะตองไมมีรอยขูด ลบ แก หรือตก เติม และตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอนจาก
การเขียน การพิมพหรือเกิดความสกปรกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการใบแทนประกาศนียบัตรใหกรอก ดังนี้  
  ๑. ใบสําคัญฉบับนี้ใหไวเพือ่เสดงวา................................ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูผานการประเมิน
เทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่ขอรับใบแทนประกาศนียบัตร สําหรับคํานําหนา
ช่ือและฐานนัดรศักดิใ์หเขยีนหรือพิมพติดกนัไปกับชือ่ สวนยศกบัชื่อหรือยศกับฐานันดรศกัดิใ์หเวนระยะพองาม 
  ๒. เกิดวันที่...................เดือน.....................................พ.ศ.......................ใหกรอกเลข วนัที่................ 
ช่ือเดือน................................................และเลข พ.ศ................................ 
  ๓. หลักสูตร ใหกรอกชื่อหลักสูตรและระดบัการศึกษาที่ผูผานการประเมินเทียบระดบัการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐานเชนเดียวกับใบประกาศนยีบัตร 

 ๔. จาก ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ทําหนาที่ประเมินเทยีบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ๕. สังกัด ใหกรอกชื่อหนวยงานที่สถานศึกษาสังกัด เชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัด  หรือสํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๖. จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวดัที่ตั้งของสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

๗. เมื่อวันที่...............เดือน.........................................พ.ศ.........................ใหกรอกเลขวนัที่.................
ช่ือเดือน...........................และ เลข พ.ศ.......................ที่ผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดรับอนุมัติผลการประเมนิเทยีบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ตามที่ระบุในแบบรายงานผูผานการประเมนิเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(กศน.๓ปท-ป) 
  ๘. ไดรับประกาศนียบัตรเลขที่...................ใหกรอกเลขที่ที่ผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษา
ในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเคยไดรับประกาศนียบัตรไปแลว  
  ๙. แตเนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น..........................ใหกรอก “เกิดการชํารุด” เนื่องจาก
ประกาศนยีบตัรเดิมชํารุด หรือกรอก “เกิดการสูญหาย”  เนื่องจากประกาศนียบัตรสูญหาย หรือเกิดภัยพบิัติ   
วาตภยั อัคคีภยั 
  ๑๐. วันที่............เดือน....................................พ.ศ........................ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือนและเลข 
พ.ศ...............................ที่หัวหนาสถานศึกษา ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร 
 

( ๔๐ ) 
 



( ๔๑ ) 
 

  ๑๑. เจาพนักงานทะเบยีน ใหนายทะเบยีนที่ดํารงตําแหนงในระหวางทีอ่อกใบแทนประกาศนยีบัตร
ลงนาม 
  ๑๒. ผูมีอํานาจลงนาม ใหหวัหนาสถานศกึษาที่ดํารงตําแหนงในระหวางที่ออกใบแทน
ประกาศนยีบตัรลงนาม 
  ๑๓. ดานหลังใบแทนประกาศนียบัตร ใหผูมีหนาที่จัดทาํใบแทนประกาศนียบัตร ทัง้ผูเขียนหรือ               
ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ  นายทะเบียน ผูรับประกาศนยีบัตรลงลายมือช่ือ  และวนั เดือน ปที่ไดรับใบแทนประกาศนียบัตร 

๑.๓  แบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กศน.๓ปท-ป)   
  เปนแบบรายงาน รายช่ือ และขอมูลของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรองผลการประเมิน และ            
วุฒิการศึกษาของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงศึกษาธิการ 
กศน.๓ ปท-ป  แบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ครั้งที่…ปการศึกษา.............. ชื่อสถานศึกษา ................................................ เขต/อําเภอ....................... จังหวัด...................... 

รหัสประจําตัว ชุด-เลขที่  
กศน.๑ปท-ป 

ชื่อ ชื่อ-ชื่อสกุล
บิดา 

ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัน เดือน 
ป เกิด 

ที่ หมายเหตุ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

เลขที่
ประกาศนียบตัร 

ชื่อสกุล ชื่อ-ชื่อสกุล
มารดา 

วิชาที่ วิชาที่ วิชาที่ วิชาที่ วิชาที่ วิชาที่ วิชาที่ วิชาที่ วิชาที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

     

   

           

 

     

   

           

 

     

   

           

 

 อนุมัติผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

..................................ผูเขียน/ผูพิมพ จํานวนผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ..................................ผูทาน 
วันที่............เดือน........................พ.ศ.............. ..................................ผูตรวจ ชาย....................คน  ……………………………...….. ……………………….….. 

หญิง..................คน  (..............................................)    
 ผูอํานวยการสถานศึกษา 

(.................................)    
รวม...................คน 

       นายทะเบียน 
วันที่............เดือน........................พ.ศ.............. 

( ๔๒ ) 
 



( ๔๓ ) 
 

ครั้งที่....ปการศึกษา.................... ชื่อสถานศึกษา........................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด……………………………….. 
 

รหัสประจําตัว 
ชุด-เลขที่ 

กศน.๑ปท-ป 
ชื่อ 

ชื่อ-ชื่อสกุล
บิดา 

ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

เลขที่
ประกาศนียบตัร 

ชื่อสกุล 

วัน เดือน 
ป เกิด ชื่อ-ชื่อสกุล

มารดา 
วิชาที่ 
๑ 

วิชาที่ 
๒ 

วิชาที่ 
๓ 

วิชาที่ 
๔ 

วิชาที่ 
๕ 

วิชาที่ 
๖ 

วิชาที่ 
๗ 

วิชาที่ 
๘ 

วิชาที่ 
๙ 

หมายเหตุ 

      

   

 

 

         

      

   

 

 

         

      

   

 

 

         

      

   

 

 

         

 กศน.๓ ปท-ป  
 

อนุมัติผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หน้า......../.......... 

วันที่............เดือน........................พ.ศ.............. 

วันที่............เดือน........................พ.ศ.............. 

(..............................................)    
 ผูอํานวยการสถานศึกษา 

……………………….….. 

 
 ....................................ผูเขียน/ผูพิมพ 

....................................ผูตรวจ 

....................................ผูทาน 

(.................................)    
       นายทะเบียน 

……………………….….. 

 
 
 
 

จํานวนผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชาย....................คน 
หญิง..................คน 
รวม...................คน 



คําอธิบายการจดัทําแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 (กศน.๓ปท-ป) 

______________________ 
 

แบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.
๓ปท-ป) เปนแบบรายงาน ช่ือ และขอมูลของผูผานประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชเปนเอกสารสําหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรองวุฒิการศึกษาของผูผานการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละคนตลอดไป 

๑. การจัดทําและการเก็บรักษาแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๑ ใหสถานศึกษาจดัทําแบบรายงานผูผานการประเมนิเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาแตละคร้ัง 
จํานวน ๒ ชุด จัดเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยของสถานศึกษา ๑ ชุด อีก ๑ ชุดจัดสงใหสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณ ี

๑.๒ สถานศึกษาและหนวยงานที่เก็บรักษาเอกสารนี้ จะตองดูแลรักษาเอกสารนี้ไวในที่ปลอดภัย
ตลอดไป อยาใหชํารุด เสียหาย หรือขอมูลถูกเปลี่ยนแปลง แกไขเปนอันขาด เพื่อความสะดวกในการคนหา
ขอมูล สถานศึกษาอาจเก็บขอมูลในเอกสารนี้ในรูปของ CD.ROM หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดอีกทางหนึ่งก็ได 

๑.๓ ในการดําเนินงานจัดทําแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาควรมอบหมายใหเจาหนาที่ทะเบียนของสถานศึกษาเปนผูจัดทําและ
ควรใหมีคณะทํางานพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ ครบถวนของขอมูลตางๆ กอนเสนอให
หัวหนาสถานศึกษาลงนาม 

๒. การกรอกแบบรายงาน กศน.๓ปท-ป  ใหปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑ การกรอกแบบ กศน.๓ปท-ป จะใชการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพดีดหรือ

การเขียนก็ได เมื่อใชอยางใดแลวใหใชอยางนั้นตลอดทั้งฉบับ 
๒.๒ ตัวเลขที่กรอก จะใชเลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได ขอใหใชแบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ 
๒.๓ หามขูด ลบ เปนอันขาด เมื่อเกิดความผิดพลาดตองแกไข ใหขีดฆาขอมูลท่ีผิด แลวเขียน

ขอมูลที่ถูกตองเหนือขอมูลที่ขีดฆาดวยหมึกสีแดง และใหหัวหนาสถานศึกษาลงนามกํากับไวทุกแหง 
๓. การกรอกรายการขอมูลตางๆ ใหปฏิบัติดังนี้ 

( ๔๔ ) 
 



๓.๑ คร้ังที่....ปการศึกษา.......ใหกรอกครั้งที่ในปการศึกษาที่อนุมัติใหผานการประเมินเทียบระดบั
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.๒ ช่ือสถานศึกษา...........ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.๓  เขต/อําเภอ............จังหวัด................ใหกรอกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาใหชัดเจน 
๓.๔ ที่.......ใหกรอกเลขที่เรียงลําดับผูผานประเมินเทียบระดับการศึกษาที่ไดรับการตัดสินและ

อนุมัติผลในครั้งนั้น ใหเร่ิมจาก ๑ ทุกครั้ง 
๓.๕ รหัสประจําตัว ใหกรอกเลขรหัสประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สถานศึกษาออกให ตามลําดับจากนอยไปมาก 

๓.๖ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกตัวเลขตามทะเบียนบาน 
๓.๗ ชุดที่-เลขที่ กศน.๑ปท-ป และเลขที่ประกาศนียบัตร ใหกรอกชุดที่-เลขที่ กศน.๑ปท-ป และ

เลขที่ประกาศนียบัตร ใหตรงกับของแตละคนที่สถานศึกษาออกให 
๓.๘ ช่ือ-ช่ือสกุล กรอกใหชัดเจน ถูกตอง ระบุคํานําหนานามหรือยศดวย โดยเขียน คําเต็มทั้งหมด 

เชน นาย นางสาว จาสิบตรี 
๓.๙ วัน เดือน ปเกิด ใหกรอกตัวเลข วันที่ ช่ือเดือน เลข พ.ศ. เกิด ใหตรงตามทะเบียนบาน 

เชน ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
๓.๑๐ ชื่อ-ช่ือสกุลบิดา ช่ือ-ช่ือสกุลมารดา กรอกใหชัดเจน ระบุคํานําหนานาม โดยเขียนคําเต็ม

ทั้งหมด กรณีไมมีหลักฐาน ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา มารดา ใหกรอกเครื่องหมาย  “ - ” 
๓.๑๑ ผลประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหนําขอมูลใน

ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายวิชาของ
แตละบุคคลมากรอกใหตรงกัน 

๓.๑๒ จํานวนผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานให
กรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูไดรับการอนุมัติใหผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนั้นๆ จําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม 

๓.๑๓ ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ และนายทะเบียน ตามที่สถานศึกษามีคําสั่งแตงตั้งใหจัดทํา
แบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานลงลายมือช่ือใน
ชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน 

๓.๑๔ อนุมัติผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานให
กรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ตามที่ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติในแบบสรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

( ๔๕ ) 
 



๓.๑๕ ใหผูอํานวยการสถานศึกษา ลงลายมือช่ือในชองที่กําหนดพรอมชื่อตัวบรรจง และกรอก
วันที่ ช่ือเดือนและเลข พ.ศ. ในวันที่ ลงลายมือช่ือ 

๓.๑๖ เอกสารหนาตอไป ใหกรอกครั้งที่ ปการศึกษา ช่ือสถานศึกษา เขต/อําเภอ จังหวัดที่อนุมัติ
ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนั้นๆ ใหตรงกับขอมูล
ในเอกสารดานหนา สวนขอมูลอ่ืนๆ ใหกรอกเชนเดียวกับเอกสารดานหนา 

๓.๑๗ เมื่อกรอกรายการผูผานการประเมนิเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา            
ขั้นพื้นฐานทกุคนแลว ใหขีดเสนดวยหมึกสีแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัดถัดตอจากชื่อผูผานการ
ประเมินเทยีบระดับการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานคนสุดทายลงมา เพื่อไมใหมกีารกรอก
รายการเพิ่มเตมิและใหหวัหนาสถานศึกษาลงลายมือช่ือรับรองกํากับไวในแนวเสนนีด้วย 

๓.๑๘ หนา......./.......... ใหกรอกหมายเลขหนา คั่นดวยเครื่องหมาย “/” แลวตามดวยจํานวนหนา
ทั้งหมดของแบบรายงานผูผานการประเมนิเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เชน 
หนา ๓/๖ หมายความวา แผนนี้เปนหนาที ่๓ จากแบบรายงานผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดบั
สูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จํานวน ๖ หนา ทั้งนี ้หนาแรกไมตองใสเลขหนา แตใหนับเปน หนา ๑ 

 
เอกสารไมบังคับแบบ 

๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดําเนินการเอง 
เปนเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.และสถานศึกษาที่ทําหนาที่ประเมิน

เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับบันทึก ตรวจสอบ 
รายงานและรับรองขอมูลผลการดําเนินงาน ดังนั้นเพื่อใหการจัดทําเอกสารของสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กทม. และสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติในเรื่องตางๆ สํานักงาน กศน. จึงไดออกแบบเอกสารที่จําเปนตองใชในการเทียบ
ระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนตัวอยาง ดังตอไปนี้   

๑.  แบบรายงานผลการประเมินภาคทฤษฎ ี(แยกตามรายวิชา) 
๒. แบบสรุปผลการประเมินภาคทฤษฏี (แยกรายอําเภอ/เขต) 
๓. แบบบันทกึคะแนนภาคประสบการณ (รายวิชา/กรรมการ ๑ คน) 
๔. แบบสรุปคะแนนภาคประสบการณ (รายวิชา) 
๕. แบบสรุปผลการเทียบระดับการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ (ภาพรวม) 
๖. แบบสรุปผลการประเมิน (รายวิชา) 
๗. แบบสรุปผลการประเมิน (ภาพรวม ๙ รายวิชา) 
 
 
 

( ๔๖ ) 
 



( ๔๗ ) 
 

๘. บัญชีการออกระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

๙. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



ตัวอยาง  ๑. สนง.กศน.จังหวัด 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย) ครั้งที่ .........ปการศึกษา........... 

แบบรายงานผลการประเมิน  ภาคทฤษฎี  วิชา............   

กศน.อําเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด............................................ 

คะแนนที่ได ที่ รหัสประจําตัว 
ผูเขาเทียบระดบัการศึกษา    

เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล 
ขอสอบ กศน. ขอสอบ สทศ. 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
คะแนนรวม 

        

        

        

        

        

 

ลงชื่อ................................ ประธานกรรมการ      อนุมัติผลการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        (...................................)           วันที่........................................................... 

ลงชื่อ................................ กรรมการ        

        (...................................)         ลงชื่อ......................................ผูอนุมัติผลการประเมิน 

ลงชื่อ................................ กรรมการ                (...................................) 

              วันที่..................................... 

( ๔๘ ) 
 



 

 

 

 

 

 

( ๔๙ ) 
 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ .........ปการศึกษา........... 

แบบสรุปผลการประเมิน  ภาคทฤษฎี  ครั้งที่............   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.อําเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด............................................ 

ผลคะแนนรายวิชาที่สอบได 

ที่ 

รหัส
ประจําตัว 
ผูเขาเทียบ 

ระดับการศึกษา  

เลข

ประจําตัว 

ประชาชน 

ชื่อ - สกุล 
วิชา ๑ วิชา ๒ วิชา ๓ วิชา ๔ วิชา ๕ วิชา ๖ วิชา ๗ วิชา ๘ วิชา ๙ 

           

           

           

           

           

           

ลงชื่อ................................ผูกรอกคะแนนและประมวลผล                 ลงชื่อ………………………….ผูตรวจ                 ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ       

๒. สนง.กศน.จังหวัด 

        (...............................)                                                              (......................................)           (...................................)

 



 

( ๕๐ ) 
 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน คร้ังท่ี..... ปการศึกษา...........  

แบบบันทึกคะแนนภาคประสบการณ คร้ังท่ี.....  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กศน.อําเภอ/เขต....................จังหวดั.............................. 

 

รหัสประจําตัว ………………………………ช่ือ – สกุล.......................................................................  

Module ที่ .......................................................วิชา................................................................................. 

มาตรฐาน ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได เหตุผลประกอบการใหคะแนน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

คะแนนรวม   

 

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

ขอคิดเห็นของกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา โดยสรุป....................................................... 

 

                   (...........................................)

ลงชื่อ............................................กรรมการประเมิน  

๓.  สถานศึกษา 



๔.  สถานศึกษา 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา...........  

แบบสรุปคะแนนภาคประสบการณ  ครั้งที่.......... 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

Module ที่ …………วิชา........................................................ 

กศน.อําเภอ/เขต................................................................................จังหวดั...................................................... 
 

คะแนนการประเมินเชิงประจักษ 
 ที่ 

รหัสประจําตัว 
ผูเขาเทียบระดับการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

 

ชื่อ - สกุล 

 
กรรมการ

คนที่ ๑ 

กรรมการ

คนที่ ๒ 

กรรมการ

คนที่ ๓ 

กรรมการ

คนที่ ๔ 

กรรมการ

คนที่ ๕ 

รวม

คะแนน   
คะแนนเฉลี่ย 

 
๕ คน 

                        

           

           

           

           

           

 

ลงชื่อ................................ผูกรอกคะแนนและประมวลผล             ลงชื่อ………………………….ผูตรวจ             ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการใหความเหน็ชอบ               

        (...............................)          (........................................)            (................................) 

( ๕๑ ) 
 



๕. สถานศึกษา 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่........... ปการศึกษา...........  

แบบสรุปผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาค...................................  ครั้งที่...........  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..................................................... 

ผลคะแนนรายวิชาที่สอบได เลขรหัสประจําตัว กศน.ที่ ชื่อ – สกุล 
อําเภอ/เขต 

ผูเขาเทียบ ประจําตัว 
วิชาที่ ๑ วิชาที่ ๒ วิชาที่ ๓ วิชาที่ ๔ วิชาที่ ๕ วิชาที่ ๖ วิชาที่ ๗ วิชาที่ ๘ วิชาที่ ๙  ระดับการศึกษา ประชาชน 

             

             

             

             

             

             
 

ลงชื่อ................................ผูกรอกคะแนนและประมวลผล                 ลงชื่อ……………………………….ผูตรวจ                 ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ 

(...............................)                (..............................................)           (.....................................)

( ๕๒ ) 
 



๖. สถานศึกษา 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

ครั้งที่ .........ปการศึกษา........... 
แบบสรุปผลการประเมิน ครั้งที่............ 

Module ที่ …………วิชา........................................................ 

กศน.อําเภอ/เขต......................................................จังหวดั......................................................... 

ผลการประเมิน 

ที่ 

รหัสประจําตัว 
ผูเขาเทียบ 

ระดับการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ชื่อ - สกุล 

 
ภาคทฤษฎี 

(รอยละ ๗๐ 

ผานรอยละ ๕๐) 

ภาค

ประสบการณ 

(รอยละ ๓๐) 

รวม 

(รอยละ ๑๐๐) 
รอยละ 

หมายเหต ุ

(ผานการประเมิน 

รอยละ ๖๐) ผลการประเมิน 

                       

          

          

          

          

          

 

ลงชื่อ................................ผูกรอกคะแนนและประมวลผล                 ลงชื่อ……………………………….ผูตรวจ                 ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ 

(...............................)                (..............................................)           (.....................................) 

( ๕๓ ) 
 



 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................ผูกรอกคะแนนและประมวลผล      ลงชื่อ………………………….ผูตรวจ       ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการประเมินเทยีบระดับการศึกษา 

( ๕๔ ) 
 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่........... ปการศึกษา...........  

แบบสรุปผลการประเมิน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กศน.อําเภอ/เขต.....................................................................จังหวดั............................................ 

ผลคะแนนรายวิชาที่สอบได 

ที่ 
รหัสประจําตัว 
ผูเขาเทียบ 

ระดับการศึกษา 

เลข

ประจําตัว 

ประชาชน 

ชื่อ - สกุล 
วิชาที่ ๑ วิชาที่ ๒ วิชาที่ ๓ วิชาที่ ๔ วิชาที่ ๕ วิชาที่ ๖ วิชาที่ ๗ วิชาที่ ๘ วิชาที่ ๙ 

           

           

           

           

           

           

๗. สถานศึกษา 

    (...............................)          (.........................................)           (....................................)   

 



  

 

บัญชีการออกระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสดุของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑  

 

กศน.๑ปท-ป 
ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 

วัน เดือน พ.ศ.   
ท่ีออกเอกสาร    ชุดที ่ เลขท่ี 

ลายมือชื่อ 
ผูรับเอกสาร 

หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

๘. สถานศึกษา 

( ๕๕ ) 
 



๙.  สถานศึกษา 

                                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร การเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสุดของการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คร้ังท่ี..............ปการศึกษา....................... 
สถานศึกษา.......................................................... เขต/อําเภอ.............................. จังหวัด............................ 

ท่ี เลขท่ีประกาศนียบัตร ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปเกิด วันอนุมัตผิล หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

สรุปจํานวนผูผานการประเมิน      เอกสารชุดนี้มีจํานวน รวม.......แผน          
เทียบระดับการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชาย หญิง รวม 

   

.............................................       (.................................................) 
(..........................................)             ตําแหนง................................................ 
            นายทะเบียน                                                                วันท่ี.........เดือน............................พ.ศ............. 
 
.............................................ผูเขียน/พิมพ                            
.............................................ผูทาน                                                
.............................................ผูตรวจ     
 

( ๕๖ ) 
 



หนา............... 
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร การเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสุดของการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

คร้ังท่ี................ปการศึกษา.......................... 

ท่ี เลขท่ีประกาศนียบัตร ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปเกิด วันอนุมัตผิล หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
                  ................................................... 
.............................................ผูเขียน/พิมพ                           (..................................................)             
.............................................ผูทาน                                                                                นายทะเบียน 
.............................................ผูตรวจ     

( ๕๗ ) 
 



 
คําอธิบายการจัดทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร 

๑. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร จดัทาํเปน ๒ ชุด โดยเก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด 
และอีก ๑ ชุด ใหจดัสงไปเกบ็ไวเปนหลักฐานที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยจังหวดั หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
แลวแตกรณี ทีส่ถานศึกษาตั้งอยูเปนผูจดัเกบ็ 

๒. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  สถานศึกษาและหนวยงานที่ไดรับจะตองเก็บไวเปน
หลักฐานตลอดไป 

๓. เมื่อมีการออกประกาศนยีบตัรของผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแตละครั้งสถานศึกษาจะตองทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรและสงให
หนวยงานตามขอ ๑  ภายใน ๔๕ วนั นับจากวันอนุมัติผลการประเมิน 

๔. การกรอกรายการในแบบรายงานการออกประกาศนยีบตัร 
 ๔.๑  แบบรายงานการออกประกาศนยีบัตร ๑ แผน มี ๑ หนา บรรจุรายช่ือผูผานการประเมิน
เทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และหนาแรกจะมีตราครุฑสีดําเปนทีสั่งเกต 
หนาตอไปไมตองมีตราครุฑ 
 ๔.๒  “หนา...”  ใหกรอกเลขลําดับจากหนาแรกถึงหนาสุดทายของจํานวนหนาแบบรายงาน
การออกประกาศนียบัตร ที่กรอกรายชื่อผูผานการประเมนิเทียบระดับการศึกษาในระดับการสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละครั้งที่อนุมัติ 
 ๔.๓  “คร้ังที่.....ปการศึกษา....”  ใหกรอกเลขครั้งที่และเลข พ.ศ. ของปการศึกษาที่เทยีบระดับ
การศึกษา 
 ๔.๔  “สถานศกึษา............... เขต/อําเภอ.......... จังหวดั...............”  ใหกรอกชื่อสถานศึกษาและ
สถานที่ตั้งใหชัดเจน 
 ๔.๕  “ที่.........”  ใหกรอกเลขที่เรียงลําดับผูผานการประเมินเทียบระดบัการศึกษาคนแรกถึงคน
สุดทาย 
 ๔.๖  “เลขที่ประกาศนยีบัตร............” ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตรใหชัดเจน (ระบเุลขที่ ๑ 
ใหมทุกครั้งเมือ่มีการอนุมัตผิลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในแตละครั้ง 
 ๔.๗ “ช่ือ – นามสกุล” และ “วันอนุมัติผล” ใหกรอกโดยอนุโลมตามคําอธิบายการกรอก
รายการประกาศนียบัตร ถาอนุมัติวันเดยีวกนัใหทําเครื่องหมายละ (“..........................”) 
 ๔.๘  “วัน เดือน ปเกิด” ใหกรอกดังตัวอยาง เชน ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 ๔.๙  “หมายเหตุ” ใหใชสําหรับบันทึกรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการ
รายงานผลการประเมินเทยีบระดับการศึกษา เชน ถามีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหเขียนระบุช่ือเดิม
นามสกุลเดิมไวดวย หรือกรณีการตกสํารวจ เปนตน 

( ๕๘ ) 
 



 ๔.๑๐  “สรุปจํานวนผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน” ใชสําหรับสรุปผลจํานวนผูผานการประเมนิเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแตละครั้ง 
 ๔.๑๑  ใหลงชือ่ “นายทะเบียน  ผูเขียน/พิมพ ผูทาน ผูตรวจ” ทุกแผน 
 ๔.๑๒  “ลงลายมือช่ือ ตําแหนง วัน เดือน ป” ผูมีอํานาจลงนามในหนาแรกและลงนามปดมุม
ขวาบรรทัดสุดทายของรายชื่อผูผานการประเมินเทยีบระดับการศกึษาในแบบรายงานการออก
ประกาศนยีบตัรในหนาถัดไปทุกหนา 
 ๔.๑๓  ใหขีดเสนดวยหมึกสแีดงยาวตลอดแนวนอนใตช่ือผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษา 
คนสุดทาย และใหผูมีอํานาจอนุมัติการผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ลงลายมอืช่ือรับรองใตเสนนี้ดวย 
 ๔.๑๔  หนาถดัไปของแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ใชสําหรับการกรอกรายการตอ
จากหนาแรกและมีวิธีการกรอกเชนเดยีวกบัหนาแรก 
 ๔.๑๕  การกรอกรายการ ใหพิมพหรือเขียนดวยหมึกดําหรือน้ําเงิน ตวัเลขที่กรอกทุกแผนจะใช
เลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได แตขอใหใชอยางเดยีวกันตลอดทุกแผน 
 ๔.๑๖  หามมใิหขูด ลบ ขอความในแบบรายงานการออกประกาศนยีบตัร หากตองการแกไข
หรือเพิ่มเติมขอความใหใชหมึกสีแดงขดีฆาขอความเดมิ แลวเขยีนขอความที่ตองการแกไขหรือเพิ่มใหชัดเจน 
พรอมทั้งใหหวัหนาสถานศกึษาลงลายมือกํากับและชี้แจงเหตุผลไวในชองหมายเหต ุ
 
 
 
 งานทะเบยีน  นับเปนหวัใจสําคัญ เพราะเปนการดําเนินงานตั้งแตผูเขาเทียบระดบัการศึกษาเขาสู
สถานศกึษาจนถึงผานการประเมนิและไดรับวุฒิทางการศกึษาไปใชประโยชนตามประสงค โดยงานทะเบยีน      
มีภาระงานที่ปฏิบัติและเอกสาร ดังตอไปนี ้

การบริหารงานทะเบียน 

 ๑.  แตงตัง้ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน การดําเนนิงานในการเทียบระดับการศึกษามีหลายสวน 
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน ดังนี ้

 ๑.๑.๑  แตงตัง้นายทะเบียน งานประเมินเทยีบระดับการศกึษา โดยหวัหนาสถานศึกษาเปน              
ผูแตงตั้งจากขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา หรือหากไมมใีหแตงตั้งจากพนักงานราชการ  

 ๑.๑.๒ แตงตั้งผูรับผดิชอบดาํเนินการบันทึกขอมูล โดยผูรับผิดชอบจะตองตรวจดูความถูกตอง 
ครบถวนจากเอกสารหลักฐานใหเรียบรอยกอนบันทึกขอมูล และผานการพิจารณา ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบมากอน  
 ๒.  จัดเตรียมเอกสาร สถานศึกษาตองจดัเตรียมเอกสารที่จะใชในการดําเนินงานตั้งแตเปดรับสมคัร
จนผานการประเมิน และหลักฐานการเทยีบระดับการศึกษา โดยเก็บรักษาไวเปนหลักฐานตามความสําคัญ
ของหลักฐานแตละประเภท ดังนี ้

( ๕๙ ) 
 



  ๒.๑  ใบสมัคร แบบฟอรมตางๆ ประกอบการรับสมัคร เชน แบบฟอรมการออกรหัส
ประจําตัวผูสมคัร   
  ๒.๒  บัตรประจําตวัผูเขาเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ๒.๓  แบบบันทึกผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภาคทฤษฎีรายบุคคล 
  ๒.๔  แบบบันทึกผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภาคประสบการณรายบุคคล 

๒.๕  แบบสรปุผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๒.๖  แบบรายงานผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กศน.๓ปท-ป) 
  ๒.๗  สมุดทะเบียนผูเขารับการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
  ๒.๘  ระเบยีนแสดงผลการประเมินเทยีบระดับการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน (กศน.๑ ปท-ป) 
  ๒.๙  ใบประกาศนียบัตร (กศน.๒ ปท-ป)/ใบแทนประกาศนียบัตร 
  ๒.๑๐  ทะเบยีนคุมการออกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐานและทะเบียนคุมการออกใบประกาศนยีบัตร 
  ๒.๑๑ รายงานการออกประกาศนียบัตร 
 ๓.  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
  ในการรับสมคัรเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
ตองดําเนินการตรวจสอบวฒุิการศึกษาของผูเขาเทียบระดับการศกึษาไปยังสถานศึกษาเดิมโดยเรงดวน
หลังจากรับสมัครผูเขาเทียบระดับการศึกษาเรียบรอยแลว และติดตามผลการตรวจสอบวุฒิใหทราบชัดเจน
กอนที่จะออกวุฒิการศึกษาใหผูเขาเทียบระดับการศึกษา หรือหากเปนไปใดควรดําเนนิการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาใหเรียบรอยกอนเขารับการประเมนิ 
 ๔.  จัดเก็บเอกสาร  
  สถานศึกษาควรมีวิธีการจดัเก็บหลักฐานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีระบบเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบขอมูลใน
อนาคต โดยสถานศึกษาตองจัดเก็บเอกสารดังตอไปนี ้
  ๔.๑  จัดเก็บใบสมัคร พรอมหลักฐานการสมัครของผูเขาเทียบระดับการศึกษาเขาแฟมจัด
หมวดหมูตามรหัสผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวอยางนอย ๑๐ ป 

( ๖๐ ) 
 



                          ๔.๒  จดัเกบ็แบบบันทึกผลการเทียบระดับการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศึกษา            
ขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี และทักษะหรือภาคประสบการณของผูเขาเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานรายบคุคล โดยจัดเกบ็แยกหมวดหมูใหเปนระบบ ไวอยางนอย ๑๐ ป 
  ๔.๓  จัดเก็บแบบสรุปผลการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานโดยจัดเก็บแยกหมวดหมู ไวอยางนอย ๑๐ ป 
  ๔.๔  จดัเก็บแบบรายงานผูผานการประเมนิเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจดัเก็บแยกหมวดหมูไวตลอดไป 
  ๔.๕  จัดเก็บระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตนฉบับ) โดยแยกเปนหมวดหมูไวตลอดไป 
  ๔.๖  จัดเก็บทะเบียนคุมการออกระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศกึษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทะเบยีนคุมการออกใบประกาศนยีบัตร โดยแยกหมวดหมู ไวอยางนอย ๑๐ ป 
  ๔.๗  จัดเก็บรายงานการออกประกาศนียบัตร ใหจัดเกบ็ไวอยางเปนระบบเรียงตามเวลาที่
ผานการประเมิน โดยจดัเกบ็ไวตลอดไป 
 ๕.  บันทึกขอมูลผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสดุของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
  การบันทึกขอมูลผูเขาเทียบระดับการศกึษา ใหจดัทําโดยรอบคอบ ทั้งนี้ตองตรวจสอบ
ความถูกตอง สมบูรณของขอมูลดวยการบันทึกขอมูลดังนี้   

๕.๑  ขอมูลการขึ้นทะเบียนเปนผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ใหบันทึกรหัสประจําตัวผูเขารับการประเมนิเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเลขประจําตัวประชาชน ขอมูลประวัตสิวนตัว ประวตัิการศึกษา 
  ๕.๒  ขอมูลการลงทะเบียนเทียบระดับการศึกษาใหบันทกึรายละเอยีดขอมูลการ
ลงทะเบียนเขาประเมิน และผลประเมิน โดยใชระบบเทคโนโลยีมาชวยในการบันทกึและจดัเก็บขอมูลและ
หลักฐานอยางเปนระบบ 
  ๕.๓  จัดทําสมุดทะเบยีนผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน ๑ เลม และจัดทําเปนขอมูลโปรแกรมทะเบียนผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดวย 
 
 
 
 
 
 
 

( ๖๑ ) 
 



๖.  การออกบัตรประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
    เมื่อมีการรับสมัคร และดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเรียบรอยแลว สถานศึกษาตอง

ดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหกับผูสมัครดวยวิธีการตอไปนี้ 

๖.๑  รหัสสถานศึกษา เปนไปตามที่สํานักงาน กศน. กําหนด ซ่ึงกําหนดไว ๑๐ หลัก ตามมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 
๑ ๕ ๘ ๙ ๑๐ ๒ ๓ ๔ ๖ ๗ 

 

                                                                                 

                             ลําดับที่ 

                                                                       รหัสอําเภอ/เขต (มหาดไทย) 

                                                รหัสจังหวัด (มหาดไทย) 

                           รหัสสังกัด (กศน.)                          

รหัสสังกัด   : เลขหลักที่ ๑, ๒  กําหนดใหเปนรหัสสังกัดสํานักงาน กศน. คือ “๑๒” 

รหัสจังหวัด   :       เลขหลักที่ ๓, ๔  กําหนดใหเปนรหัสจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทย 

กําหนด 

รหัสอําเภอ/เขต   :  เลขหลักที่ ๕, ๖ กําหนดใหเปนรหัสอําเภอ/เขต ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ลําดับที่    :    เลขหลักที่ ๗, ๘, ๙, ๑๐ เปนเลขเรียงลําดับของสถานศึกษา 

๖.๒  การกําหนดรหัสประจาํตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กําหนดไว ๑๐ หลัก มีวิธีการกําหนดดังนี ้

 

                                                                     

           

                                                                                                       ลําดับที่  

                                                                      รูปแบบการประเมิน                        

                                                         ระดับการศึกษา       

                                          คร้ังที่                                  

                        ปการศึกษา 

               

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๐ ๙ 

( ๖๒ ) 
 



ปการศึกษา :   เลขหลักที่ ๑, ๒  กําหนดใหเปนเลขตัวทายของปการศึกษาที่ผูเขาเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานสมัครเขาประเมิน เชน  

  ปการศึกษา ๒๕๕๕  เปน ๕๕ 
คร้ังที่ :  เลขหลักที่ ๓ กําหนดใหเปนครั้งที่ คือ ปการศึกษาหนึ่ง ๆอาจจะมีการเทียบระดบั

การศึกษาหลายครั้ง โดยใหใสตัวเลขครั้งที่ ที่สถานศึกษาเปดรับสมัคร เชน ๑, ๒, ๓ 
ระดับการศึกษา :   เลขหลักที่ ๔ กําหนดใหเปนระดับการศึกษา  เปน ๓ 
รูปแบบการประเมิน  : เลขหลักที่ ๕ กําหนดใหเปนรูปแบบการประเมิน คือ รูปแบบการเทียบระดับการศึกษา

ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหเปนเลข ๒ 
ลําดับที่   :    เลขหลักที่ ๖, ๗, ๘ , ๙ , ๑๐  เปนเลขเรียงตามลําดับของผูสมัครเขาเทียบระดับ 
    การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

๖.๓  การทําบัตรประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลังจากบันทึกประวัติสวนตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สถานศึกษาตองจัดทําบัตรประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหกับผูเขาเทียบระดับการศึกษา ใชในการติดตอกับสถานศึกษาและตรวจสอบขอมูลผลการประเมิน
ไดดวยตนเอง อีกทั้งเพื่อใหสถานศึกษาตรวจสอบขอมูลไดสะดวกเพิ่มขึ้นดวย 

สําหรับขอมูล/เอกสาร บัตรประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 

 

 ดานหนาของบัตร 
๑.  รหัสประจาํตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 
๒.  รูปถายหนาตรง ขนาด ๓ x ๔ ซม. จํานวน ๑ รูป  
๓.  ช่ือผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.  ลายมือช่ือผูเขาเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๕.  ลายมือช่ือหัวหนาสถานศึกษา 
๖.  ตราประทับของสถานศึกษา ใหติดรูปของผูเขาเทียบระดับการศึกษา 

 

 ดานหลังของบัตร 
๑.  เลขประจําตัวประชาชน 
๒.  ช่ือสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๓.  วันออกบัตร 
๔.  วันหมดอายุ 
๕.  รหัสสถานศึกษา 

( ๖๓ ) 
 



 

ตัวอยางบัตรประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
เลขประจําตัวประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ     สถานศึกษาตองจัดทําบัตรประจําตัวผูเขาเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ใหแลวเสร็จ หลังจากรับสมัครเสร็จทันที และมอบใหกับผูเขารับการประเมินเทียบระดบั

การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             

 

ชื่อสถานศึกษา............................................................................. 

วันออกบัตร...............................วันหมดอายุ................................ 

รหัสสถานศึกษา 

          

บัตรประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด 

ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

รหัสประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษา 

          

                     
 

ชื่อผูเขาเทยีบระดับการศึกษา                    
                   

รูป 
๓ x ๔ 
ซม. 

                 ........... ........................       ........................................       
                           ลายมือช่ือ                 (หัวหนาสถานศึกษาลงนาม)        

( ๖๔ ) 
 



 
 
คาใชจายการบริหารการเงินและงบประมาณ 

๑.  การเก็บคาธรรมเนียม 
 เก็บคาธรรมเนียมจากผูเขาเทียบระดับการศึกษาในอัตราที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนแกครูที่ปรึกษา 
 สําหรับในปงบประมาณที่รัฐอนุมัติเงินงบประมาณใหสวนหนึ่ง เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนใน
การดําเนนิงานประเมนิเทยีบระดบัการศกึษาในระดับสูงสดุของการศกึษาขั้นพื้นฐานนัน้ ใหสถานศึกษาที่ทํา
หนาที่เทียบระดับการศึกษาเบิกจายงบประมาณตามที่ตนสังกัดกําหนด 

๒.  การเบิกจายเงินเปนคาตอบแทนครูท่ีปรึกษา 
 ๒.๑  เบิกจายใหทันที เมื่อผูเขาเทียบระดับการศึกษา ประเมินผาน ๙ รายวิชา ในอัตราตามจํานวน
ที่เรียกเก็บ/จํานวนผูจบ 

 ๒.๒ เบกิจายเมื่อส้ินรอบการดําเนินงาน (๘ เดือน) ตามจํานวนผูเขาเทยีบระดับการศกึษาที่
ลงทะเบียน 

๓.  การบริหารเงินงบประมาณ 
งบประมาณและคาใชจายในการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเบิกจาย

ตามที่ตนสังกดักําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๖๕ ) 
 



บทที่ ๕ 
บทบาทหนาที่ของหนวยงานและครูที่ปรึกษา 

 
 การเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน เปนการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางสวนกลาง  ภาค  จังหวัด  สถานศึกษา  คณะกรรมการประเมิน และครูที่ปรึกษาโดยมภีาระความ
รับผิดชอบงานตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน และสถานศึกษา ดังนี ้

สํานักงาน กศน.  
 สํานักงาน กศน. เปนหนวยงานสวนกลาง มีบทบาทหนาที่ ในการพัฒนากรอบความคิด พัฒนา
แนวทางการดาํเนินงานเพื่อนําสูการปฏิบัติ พัฒนาสื่อ เอกสารหลักฐานการศึกษา และจัดทําหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการเบกิจายเงินตางๆ ดังนี ้
 ๑.  จัดทํานโยบาย วางแผนและพัฒนาการดําเนินงาน ตลอดจนรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 
เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาระบบการดําเนนิงาน 
 ๒.  สงเสริม สนับสนนุการดาํเนนิการเทยีบระดบัการศกึษาใหมีประสิทธภิาพและมาตรฐานเดยีวกนั 
 ๓.  จัดทาํมาตรฐานการเรียนรูระดับการศึกษา เพื่อใชสําหรับเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับจดุหมายของหลักสูตร 
 ๔.  จัดทําหลักเกณฑ วิธีการ ตลอดจนเกณฑการเบิกจายในการดําเนินงาน 
 ๕.  จัดทํากรอบและเครื่องมอืการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖.  ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมสถานศึกษาในการจดัทํามาตรฐานการเรียนรูระดับการศึกษาและ
เครื่องมือประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู  เพื่อใชสําหรับการเทียบระดบัการศึกษาทีส่อดคลองกับวิสัยทัศน 
และหลักสูตรของสถานศึกษาเพิ่มเติม 
 ๗.  ประชาสัมพันธการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม                   
โดยใชส่ือที่หลากหลาย 
 ๘.  กําหนดแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแกสํานักงาน กศน.จังหวดั  
 ๙.  เสนอรายชือ่สถานศึกษาตอกระทรวงศกึษาธิการเพื่อประกาศใหทําหนาที่ประเมนิเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑๐.  กํากบั ดแูล ติดตาม ประเมินผลการดาํเนนิงานใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ 
แนวทางการดําเนินงานทีก่ําหนด 
 ๑๑.  ดําเนนิการจัดทําเครื่องมือประเมินเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(ภาคทฤษฎี)  สงให สถาบัน กศน.ภาค 

๑๒.  วจิัยและพัฒนาการดําเนินงานการเทยีบระดับการศกึษา 
 ๑๓.  เผยแพรผลการดําเนินงานตอสาธารณชน 

( ๖๖ ) 
 



สถาบัน กศน. ภาค  
 สถาบัน กศน.ภาคเปนสถานศึกษาที่จดัการศึกษาและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาของ
สถานศึกษาทีอ่ยูในเขตภูมภิาคเดียวกัน ใหสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในดานการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาสื่อตาง ๆ รวมทั้งการกํากับ ดแูลใหสถานศึกษาดําเนินการจดัการศึกษาไดบรรลุตาม
วัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของหนวยงาน 
 ๑.  สงเสริม สนับสนุน ประสานงานการดาํเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสาํนักงาน กศน.จังหวดั/กทม. และสถานศึกษาในเขตภูมภิาคของตนเอง 
 ๒.  ใหบริการทางวิชาการ เชน จัดทําตนฉบับเครื่องมือประเมินเทยีบระดับศึกษาในระดับสูงสุด   
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจขอสอบ จัดประชุมอบรม สัมมนา หรือกจิกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ฯลฯ 
 ๓.  นิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทยีบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกบั สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธิการ แนวทางการดําเนนิงานที่กําหนด 
 ๔.  วิจยัและพฒันาการดําเนนิงานการเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕.  เผยแพรผลการดําเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานตอ
สาธารณชน 
 ๖.  หนาที่อ่ืนๆ ตามที่สํานักงาน กศน. มอบหมาย 

สํานักงาน กศน.จังหวัด หรอืสํานักงาน กศน.กทม. 
 ๑.  สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาที่ทําหนาทีเ่ทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐานในสังกดัให
ดาํเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  ดําเนนิการสอบภาคทฤษฎี และจดัทําเอกสารผลการทดสอบแจงสถานศึกษา พรอมทั้งจัดเก็บผล
การทดสอบไวเปนหลักฐาน 

๓.  นิเทศ  กํากับ ติดตาม ดแูล ตรวจสอบการดําเนนิการเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐาน เปนธรรม และเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานกังาน กศน. กําหนด 
 ๔.  จัดเก็บหลักฐานแบบรายงานผูผานการประเมินเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรของสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทยีบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕.  สนับสนุนงานดานวิชาการ  การฝกอบรมครูที่ปรึกษา  การประชาสัมพันธ  และประสานงาน 
กับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ 

( ๖๗ ) 
 



 ๖.  วิจยัและพฒันาการดําเนนิงานการประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 
 ๗.  สรุปและเผยแพรผลการดําเนินงานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแกสาธารณชน 
 ๘.  พิจารณาคดัเลือกสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานเพิม่เติม รวมกับสถานศึกษาภายในจังหวัด/กทม. 
 ๙.  หนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
สถานศึกษาที่ทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสดุของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (กศน.อําเภอ/เขต) 

๑.  สรรหาและแตงตั้งบุคคลที่ทําหนาที่คณะกรรมการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒.  สรรหาและแตงตั้งครูที่ปรึกษา 
๓.  ดําเนินการเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยประกาศใหผูมี

ความประสงคขอเทียบระดับการศึกษา  ยื่นคํารองขอเทียบระดับการศึกษา และดําเนนิการประเมนิเทยีบระดับ
การศกึษา ไมนอยกวาปการศกึษาละ ๑ ครั้ง 

๔.  จัดเตรยีมเอกสารประกอบการดําเนนิงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๕.  แตงตั้งนายทะเบยีนประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
๖.  ประชาสัมพันธ แนะแนว รับสมัคร ขึ้นทะเบยีน ปฐมนิเทศ ผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับ

สูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พรอมบันทึกขอมูลในระบบ IT 
๗.  ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูเขาเทียบระดับการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศึกษา                     

ขั้นพื้นฐานทีน่าํหลักฐานการศึกษาเดิมมาเขาประเมินเทยีบระดับการศึกษา 
๘.  กําหนดวนั เวลา ในการดาํเนินการประเมินภาคประสบการณใหผูเขาเทียบระดับการศึกษา                 

แจงกําหนดวนัประเมินภาคทฤษฎี ตามที่สํานักงาน กศน. กําหนด  
๙.  จัดเตรยีมเครื่องมือ สําหรับผูเขาเทียบระดับการศกึษาตามกรอบและเครื่องมือที่สํานักงาน 

กศน. กําหนด 
๑๐.  จดัเตรียมเครื่องมือและเอกสารการเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศกึษาขัน้

พื้นฐาน สําหรับคณะกรรมการประเมินตามกรอบและเครื่องมือตามที่สํานักงาน กศน. กําหนด 
๑๑.  ประชุมคณะกรรมการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อช้ีแจงวิธีการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๒.  ดําเนินการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไป

ตามกรอบและเครื่องมือที่สํานักงาน กศน. กําหนด 

( ๖๘ ) 
 



๑๓.  กํากับดแูลการประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน กศน. กําหนด 
๑๔.  อนุมัติผลการประเมิน ประกาศผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จัดทําหลักฐานการเทียบระดับการศึกษาและรายงานผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

๑๕.  เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลางการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐานทราบ (แบบสรุปผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคประสบการณ) 

๑๖.  จัดเก็บหลักฐานการประเมิน (ไมบังคบัแบบ) ของผูเขาเทียบระดับการศึกษาทั้งหมดไว
ตลอดไป 

๑๗.  จัดเก็บหลักฐานการศึกษาใหกับผูเทียบระดับการศึกษา และเก็บไวเปนหลักฐานตลอดไป 
๑๘.  จัดสงรายงานผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา                    

ขั้นพื้นฐาน ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด หรือสํานักงาน กศน.กทม. ภายใน ๓๐ วัน นบัจากวนัที่อนมุัติผลการ
ประเมิน (แบบรายงานผูผานการประเมนิเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

๑๙.  จัดสงแบบสรุปผลการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาทีท่ําหนาที่ประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน ใหสํานักงาน 
กศน.จังหวดั/กทม. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสรุปขอมูลผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละครั้ง เพื่อสรุปเปนภาพรวมของทั้งจังหวดั 

๒๐.  จัดสงรายงานการออกประกาศนยีบัตรใหสํานักงาน กศน. จังหวัด หรือสํานักงาน กศน.กทม. 
ภายใน ๔๕ วนั นับจากวันอนุมัติผลการประเมิน เพื่อใหสํานักงาน กศน.จังหวัด หรือสํานักงาน กศน.กทม. 
เก็บไวเปนหลักฐาน (แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา)  

๒๑.  อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสดุของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๑. ดําเนินการประเมินภาคประสบการณ ในเชิงประจักษใหครอบคลุมทุกองคประกอบของผูเขา

เทียบระดบัการศึกษา 
๒. ดําเนินการประเมินภาคทฤษฎี ครอบคลุมทุกองคประกอบของผูเขาเทียบระดับการศึกษา ทั้งนี้

ใหใชระเบียบวาดวยการดําเนินการสอบ  และระเบยีบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
๓. หากมีผูเขาเทยีบระดับการศึกษาจํานวนมาก ประธานอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และหรือ

คณะทํางานในการประเมนิตามความเหมาะสม 
๔. ใหความเห็นชอบในผลการประเมิน ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะแกสถานศึกษาที่ทําหนาที่     

เทียบระดบัการศึกษา 

( ๖๙ ) 
 



๕. ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของผูเขารับการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา  เชน เอกสารการเสียภาษี การจดทะเบียนการคา หลักฐานการดูแลรักษาสุขภาพจติ และสุขภาพกาย 
หลักฐานการชวยเหลือสังคมและชุมชน เปนตน 

๖. ช้ีแจงขอมูลเกีย่วกับการประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน
ใหแกคณะอนกุรรมการและหรือคณะทํางาน  

๗. อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 คณะกรรมการหรือคณะทํางานประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน  มบีทบาทหนาทีต่ามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเทยีบระดับการศึกษามอบหมาย ดงันี้  

๑. ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของผูเขาเทียบระดับการศึกษา
ในระดบัสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. ดําเนินการประเมินภาคประสบการณ ดานทักษะความชํานาญเชิงประจกัษใหครอบคลุมทุก
องคประกอบของผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ 
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนด 

๓. ดําเนินการประเมินภาคทฤษฎีทุกองคประกอบของผูเขาเทียบระดับการศึกษาตามมาตรฐาน  
ตัวบงชี้ หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

๔. ดําเนินการสรุปผลการประเมินกอนเสนอคณะกรรมการประเมินเทยีบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๕. อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ครูท่ีปรึกษา 

มีบทบาทหนาที่ในการเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสดุของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดงันี ้
๑. ศึกษาคูมือดําเนินงานการเทยีบระดับการศกึษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และ

เอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษามาตรฐาน ตัวบงชี้ ขอบขายเนื้อหาในแตละรายวิชา 
๒. รวมดําเนนิการประชาสัมพันธและรับสมัคร 
๓. จัดทําทะเบียนประวัติ กอนจดัสงใหสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนบันทึก

ขอมูลผูเขาเทียบระดับการศึกษาเปนรายบุคคล 
๔. รวมกับสถานศึกษาจดัปฐมนิเทศผูเขาเทียบระดับการศึกษา 
๕. ในเดือนที่ ๑ ใหนัดหมายผูเขาเทียบระดับการศึกษาประเมินทุกสัปดาหๆ  ไมนอยกวาสัปดาหละ 

๒ คร้ัง เพื่อเตรียมความพรอมและวางแผนการเรียนรูกอนการประเมนิครั้งที่ ๑ 

( ๗๐ ) 
 



๖. รวมกับผูเขาเทยีบระดับการศกึษา เตรียมความพรอมในการประเมินภาคทฤษฎี และภาค
ประสบการณ ทั้ง ๙ รายวิชา โดยใหผูเขาเทยีบระดับการศกึษาเลือกประเมินตามความพรอม ทั้งนี้การ
ประเมินภาคประสบการณจะดําเนินการไดตอเมื่อผานภาคทฤษฎีแลว 

๗. จัดทําขอมูลผลการประเมินภาคทฤษฎี และภาคประสบการณทั้ง ๙ วิชา 
๘. หลังจากการประเมินในแตละครั้งหากมวีิชาใดที่ไมผานการประเมิน ตองรวมวางแผนกับผูเขา

เทียบระดบัการศึกษา ประสานงาน และจดักิจกรรมการเรียนรู ประเมนิผลรายวิชาใน Module ที่ ๑-๔ ที่ยัง
ประเมินไมผาน 

การประสานงานใหเกิดการเรียนรู ใหดําเนนิการวิธีตาง ๆ เชน ใหคําปรกึษาการเรยีน แตละรายวิชา 
การประสานงานจดัคายคอมพวิเตอรใหผูเขาเทียบระดับการศึกษาเรยีนรูการใชคอมพวิเตอร การจดัคายภาษาให
ผูเขาเทยีบระดบัการศึกษาไดเรียนและฝกทกัษะทางภาษา ฯลฯ 

ในการวางแผนการเรียนรู ใหมีการบริหารจัดการใหสอดคลองกับปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน
ในแตละรอบการประเมินตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๗๑ ) 
 



ตัวอยาง การวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู 
 

เดือนที่ 
๒ 

เดือนที่  เดือนที่ 
๔ 

เดือนที่ 
๕ 

เดือนที่ 
๗ 

เดือนที่ 
๘ 

 เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๖ 
๓ 

รวมวางแผนกับ 
ผูเขาเทียบระดับ
การศึกษา 
ประสานงาน 
และจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
ประเมินผล
รายวิชาใน 
Module ที่ ๓  
การสื่อสาร 

รวมวางแผนกับ   
ผูเขาเทียบระดับ
การศึกษา 
ประสานงาน และ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ประเมินผล
รายวิชาใน Module 
ที่ ๔ วิจัยชุมชน 
และ ทั่วไป  

รวมวางแผนกับ           
ผูเขาเทียบระดับ
การศึกษา 
ประสานงาน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
ประเมินผลรายวิชา
ใน Module ที่ ๑ 
เครื่องมือสรางความรู
สูความสําเร็จ 

- รวมปฐมนิเทศ - ศึกษาคูมือ/
เอกสาร  

รวมวางแผนกับ  
ผูเขาเทียบระดับ
การศึกษา 
ประสานงาน  
และจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
ประเมินผล
รายวิชาใน 
Module ที่ ๒ 
พัฒนาองคกร
ชุมชนเขมแข็ง  

- ลงทะเบียน 
- จัดทําทะเบียน
ประวัติและ
บันทึกขอมูล 

- เตรียม
แบบฟอรม          
ใบสมัคร/       
ใบลงทะเบียน - เตรียมความ

พรอม ผูเขา
เทียบระดับ
การศึกษาเปน
รายบุคคล 

- รับสมัคร 

๑. วิชาการใช
คอมพิวเตอร 

๑. วิชาการวิจัย
ชุมชน  - รวมกับผูเขา

เทียบระดับ
การศึกษา 
เตรียมความ
พรอมในการ
ประเมิน
ภาคทฤษฎี       
และภาค
ประสบการณ      
๙ รายวิชา และ
จัดทําขอมูล 
การประเมิน 

๑. วิชาการ
สนทนา
ภาษาอังกฤษ/
ภาษาจีน 

๒. วิชาคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวัน 

๑. วิชาระบอบ
ประชาธิปไตย 

๒. วิชาการจัดการ
อาหารเพื่อ
ครอบครัว 
และชุมชน 

๓. วิชาการบริหาร 
ธุรกิจ SME

๒. วิชาการ
บริหารจัดการ
ชุมชน 

๒. วิชาภาษาไทย
เพื่อการ
สื่อสาร 

s 
 

 
 

 

 
หมายเหตุ  ครูที่ปรึกษากับผูเขาเทียบระดับการศึกษา วางแผนในการจัดกระบวนการเรียนรูตาม                        
                  ความเหมาะสมของแตละบุคคลเพื่อเตรียมตวัประเมนิในรอบที่ ๒ ตอไป 
 
 
 
 
 

( ๗๒ ) 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๗๓ ) 
 



 
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

  
อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสี่ และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้

  
ขอ ๑  การศึกษานอกระบบใหแบงออกเปนสองระดับ ดังนี้ 

(๑)  การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเปนสามระดับ คือ 
(ก)  การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
(ข)  การศึกษาระดับประถมศึกษา 
(ค)  การศึกษาระดับมัธยมศกึษา แบงออกเปนสองระดับ คือ การศึกษาระดับมัธยมศกึษา

ตอนตนและการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยแบงออกเปนประเภทสามัญศกึษา และประเภทอาชวีศึกษา 
(๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงออกเปนสองระดับ คือ 

(ก) การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา 
(ข) การศึกษาระดับปริญญา 

ขอ ๒  การศึกษานอกระบบที่จัดเปนหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย และการศึกษาตามอัธยาศัย ผูเรียนอาจนําผลการเรียน ความรูและประสบการณมาเทียบระดับ
การศึกษากับการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบตามขอ ๑ ได 

ขอ ๓  การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
ใหสถานศึกษาที่รัฐมนตรีกําหนด แตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมเกินหาคน  ทั้งนี้ ตองเปนผูมีความรูและประสบการณ
ในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้นจํานวนไมนอยกวาสามคนและผูมีความรูและประสบการณดานการ
วัดผลและประเมินผลจํานวนหนึ่งคน ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและ
การประเมินผล และเกณฑการจบหลักสูตรนั้น 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และใหหัวหนา
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งแตงตั้งเจาหนาที่ของสถานศึกษานั้นจํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ 

( ๗๔ ) 
 



ขอ ๔  กรรมการตามขอ ๓ อยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได 

ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ให
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขา
รับหนาที่ 

ขอ ๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๖ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ สถานศึกษาที่รัฐมนตรีกําหนดอาจแตงตั้ง

กรรมการแทนตําแหนงที่วางได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งไวแลว 

ขอ ๖  การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๗  ใหมีคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งจํานวนสามคน และ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๘  วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการเทียบ
ระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหนําขอ ๔ ขอ ๕ และ ขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๙  ใหคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเทียบระดับการศึกษา  ทั้งนี้ โดยพิจารณา

จากจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล และเกณฑการจบ
หลักสูตรนั้น 

(๒) พิจารณาดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

( ๗๕ ) 
 



(๓) ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 ขอ ๑๐  การศึกษานอกระบบที่มีระดับเดียวกันกับการศึกษาในระบบใหถือวามีมาตรฐาน

การศึกษาเทาเทียมกัน 
  
  

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 

(นายปองพล  อดิเรกสาร) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
  

(นายปองพล  อดิเรกสาร) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 

( ๗๖ ) 
 



กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอประกาศอยางเห็นทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( ๗๗ ) 
 



หน้า   ๒  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๗๘ ) 
 



มาตรฐานการศึกษา 
 การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) กําหนดมาตรฐานที่เทียบเคียงกับมาตรฐานการเทียบระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกรอบเนื้อหาการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสมรรถภาพการเรียนรู
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สูการสรางศักยภาพ ความรูความสามารถ ดวยกระบวนการเรียนรูของ กศน. 
ยุคการเตรียมความพรอม เพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนกับมาตรฐานการเทียบระดับการศึกษา  

รายวิชา มาตรฐาน ตัวบงชี ้ ขอบขายเนื้อหา 
๑. การใช
คอมพิวเตอร 

๑.๑ ความรู ความ
เขาใจและทักษะ
พื้นฐานการใช
โปรแกรมและดูแล
บํารุงรักษา
คอมพิวเตอรเบื้องตน 

๑.๑.๑ มีความรูความเขาใจและ
ทักษะพื้นฐานในการใชงาน
คอมพิวเตอรเบื้องตน 

๑. หลักการเบือ้งตนเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร 

 ๒. การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
๑.๑.๒ ใชโปรแกรม Microsoft 

Office  
 -  โปรแกรม Microsoft  word 
 -  โปรแกรม Microsoft  Excel  

๑.๑.๓ สืบคนขอมูลจาก Internet  -  โปรแกรม Microsoft  
powerpoint ๑.๑.๔ รับ สง E - mail  

๑.๑.๕ นําเทคโนโลยีสารสนเทศ     
มาใชในการบริหารจัดการใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

๓. การสืบคนขอมูล (Search 
Engine) 

๔. การรับ สง   E – mail 
๑.๑.๖ ดูแลและบํารุงรักษา

คอมพิวเตอรเบื้องตน 
๕. การประยกุตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจําวัน 

    และการประกอบอาชีพ 
๖. การดูแลบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรเบือ้งตน 

๒. คณิตศาสตร
ในชีวิต 
ประจําวนั 

๒.๑ ความรู ความ
เขาใจและทักษะ
พื้นฐานการคิด
คํานวณทาง
คณิตศาสตร 

๒.๑.๑ คิด คํานวณขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับจํานวนและตวัเลข 

๑.  กาลเวลา 
-  โลก ดวงอาทิตย ดวง
จันทรและกาลเวลา  ๒.๑.๒ ใชเครือ่งมือ เทคโนโลยี

ในการคิดคํานวณเบื้องตน  -   ปฏิทิน   

 ๒.๑.๓ เลือกใชสถิติพื้นฐานใน
การวางแผน การดําเนินงาน และ
สรุปผลการดําเนินงาน 

๒.  การวดัและหนวยการวัด 
  ๓.  การคํานวณดัชนีมวลกาย  

(Body Mass Index :  BMI)   
๔.  การคํานวณเพื่อการแกปญหา
เกี่ยวกับจํานวนและตวัเลข 

( ๗๙ ) 
 



รายวิชา มาตรฐาน ตัวบงชี ้ ขอบขายเนื้อหา 
    (จํานวนและการดําเนินการ 

เซต ตรีโกณมติิ คํานวณพื้นที่ 
ระยะทาง เวลา น้ําหนกั 
สวนสูง อัตราสวน รอยละ 
ดอกเบี้ย คาเฉลี่ย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตรา ภาษี           
การใหเหตุผลและ            
ความนาจะเปน) 
๕. สถิติในชีวติประจําวนั 

 ๒.๒ ประยุกตใช
ความรูและทักษะทาง
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ 

๒.๒.๑ มีทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรในการจัดระบบขอมูล 
การจัดทําบัญชีรับจายใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

๑. การออกแบบบรรจุภัณฑ 
๒. บัญชีครัวเรอืน  
๓. อัตราสวนและรอยละเพื่อ

สงเสริมการขาย 
๔. รายการสงเสริมการขาย 

(Promotion) ของสินคา 
๒.๒.๒ ใชผลคํานวณทาง

คณิตศาสตรและเหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา หรือ
บริการใหเหมาะสมกับสภาพของ
ตนเองและครอบครัว 

๕. การกูยืมและผอนชําระ 
๖. การเลือกใชบัตรเครดิต 

(Credit Cards)  
๑. การบริหารจดัการธุรกิจ SME๓.๑.๑ มีความรู ความเขาใจ ทักษะ

พื้นฐานในการบริหารจัดการธุรกิจ 
SME

๓. การบริหาร 
ธุรกิจ SME

๓.๑ ความรู ความ
เขาใจ ทักษะและการ
บริหารจัดการในการ
นําเทคโนโลยมีาใช
ในการผลิต การตลาด
และการบริโภค
นําไปสูธุรกิจ SME

s

- ความหมาย ความสําคัญ 
และประโยชนของการบริหาร
จัดการธุรกิจ SME

s

 s

 ๓.๑.๒ ระบุขัน้ตอนการดําเนินงาน
การจัดการดานการผลิตและการตลาด 

s

- หลักการบริหารจัดการธุรกิจ 
SME๓.๑.๓ บอกปจจยัที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมผูบริโภค และอธบิาย
หลักเกณฑและเทคนคิการวเิคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค 

s

- กระบวนการบริหารจัดการ
ธุรกิจ SME

s

 s

 - การจัดทําแผนธุรกิจ SMEs

๒. การผลิต ๓.๑.๔ เลือกใชเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต       
การบริโภค การตลาด 

 
     - ความหมาย ความสําคัญ และ
ประโยชนของการผลิต 

 
 

 
 

( ๘๐ ) 
 



รายวิชา มาตรฐาน ตัวบงชี ้ ขอบขายเนื้อหา 
        ๓.๑.๕ บอกผลกระทบทีเ่กิดจาก

การใชเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิต การตลาด         
และการบริโภค 

     - การจัดการการผลิต 
     - กระบวนการจัดการการผลิต 
๓. การตลาด 
     - ความหมาย ความสําคัญ   
และประโยชนของการจัดการ
การตลาด 

      ๓.๑.๖  เสนอแผนธุรกิจ SMEs

     - การจัดการการตลาด 
   - กระบวนการจัดการการตลาด 
๔. การบริโภค 
   - ลักษณะของผูบริโภค 
   - ประโยชนจากการศึกษา
ลักษณะของผูบริโภค 
   - หลักเกณฑในการวิเคราะห
ผูบริโภค 
   - เทคนิคการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค 
   - ปจจยัที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค 
๕. เทคโนโลยีในการผลิต 
การตลาด และการบริโภค 
   - การใช และเลือกใช
เทคโนโลยีในการผลิต การตลาด 
และการบริโภค 
   - ผลกระทบที่เกิดจากการใช
เทคโนโลยีในการผลิต การตลาด 
และการบริโภค 
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ผลิต การตลาด และการบริโภค 
   - การใชและเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิต การตลาด 
และการบริโภค 

( ๘๑ ) 
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      - ผลกระทบที่เกิดจากการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ผลิต การตลาด และการบริโภค 

 ๓.๒ ประยกุตใช
ความรูทาง
วิทยาศาสตรเพื่อการ
ประกอบอาชพี 

๓.๒.๑ มีความรูความเขาใจและ
ทักษะทางวิทยาศาสตร 

๑. วิทยาศาสตรกับการประกอบ
อาชีพ 

๓.๒.๒ นําความรูและทักษะทาง
วิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อการ
ประกอบอาชพี 

   - สารเคมีและสารชีวภาพใน
การประกอบอาชีพ 

    - พลังงาน ระบบนิเวศนและ
ส่ิงแวดลอมในการประกอบ
อาชีพ 

 

๔. ระบอบ
ประชาธิปไตย 

๔.๑ ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยและ
การเปนพลเมอืงดี 

๔.๑.๑ มีความรู ความเขาใจใน
ระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน  

๑. ระบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

๒. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน  

๔.๑.๒ มีสวนรวมและสงเสริม
ประชาธิปไตยทุกภาคสวน 

   - สิทธิ หนาที่ และความ 
เสมอภาคของประชาชน   
ตามระบอบประชาธิปไตย  

๓. การสงเสริมประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

 ๔.๒ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา 

๔.๒.๑ ปฏิบัตตินตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๑. การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนา 

๑. โครงสรางการบริหาร
ราชการแผนดนิ และโครงสราง
การบริหารจัดการของชุมชน 

๕. การบริหาร
จัดการชุมชน 

๕.๑ ความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการชุมชน 
และปรัชญาของ

๕.๑.๑ อธิบายโครงสรางการบริหาร
ราชการแผนดิน และโครงสรางการ
บริหารจัดการของชุมชน  

๒. การบริหารจัดการชุมชน ๕.๑.๒ อธิบายสภาพภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม การศึกษา แหลงเรยีนรู
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ของชุมชน 
และประเทศ 

    - การศึกษาสภาพชุมชน 
(ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม การศึกษา  

เศรษฐกิจพอเพียง  
 

( ๘๒ ) 
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  ๕.๑.๓ อธิบายหลักการ เทคนิคใน

การบริหารจัดการชุมชน 
๕.๑.๔ อธิบายหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

แหลงเรียนรู ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ) 
    - การบริหารจัดการการเงนิ
ของชุมชน 
    - หลักธรรมาภิบาล 
    - รากฐานชมุชนเขมแข็ง    
    - การจัดการกองทุนชุมชน 
 ๓. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง      

๕.๒.๑ อธิบายเกีย่วกับ            
ความเปนมา วตัถุประสงค กฎบัตร    
ผลที่เกิดขึ้นจากการเปนประชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 
 

 

 ๑. ประชาคมอาเซียน 
- ความเปนมาของอาเซียน 
- วิสัยทัศน วัตถุประสงค       
กฎบัตรและประชาคมอาเซียน 
- ประเทศสมาชิกของประชาคม
อาเซียน 
- โครงการที่สําคัญของอาเซียน 
-  ผลที่เกิดขึ้นจากการเปน

ประชาคมอาเซียนที่มีตอ

ประเทศไทย 

 ๕.๒ ความรู             
ความเขาใจดาน
ประชาคมอาเซียน 
และ ประชาคมโลก 

๕.๒.๒ อธิบายเกีย่วกับระบบ
เศรษฐกิจของประชาคมโลกที่สําคัญ 

 ๒. ประชาคมโลก 
- ความเปนมาของการรวมกลุม
เศรษฐกิจของประชาคมโลกที่
สําคัญ เชน OPEC, EU. AFTA 
ฯลฯ 

 
 

- การพัฒนาเศรษฐกิจโลกใน
สถานการณปจจุบัน 
- สถานการณการผลิต 
- สถานการณการคาระหวาง
ประเทศ 
- สิทธิมนุษยชน     

( ๘๓ ) 
 



รายวิชา มาตรฐาน ตัวบงชี ้ ขอบขายเนื้อหา 
 ๕.๓ เขาใจ

กระบวนการจดัทํา
แผนแมบทชุมชน  

๕.๓.๑ อธิบายกระบวนการจดัทํา
แผนแมบทชุมชน 

๑. กระบวนการจัดทําแผน
แมบทชุมชน โดยให
สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

๕.๓.๒ นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
การจัดทําแผนแมบทชุมชน 

 
๒. กรณีตวัอยางแผนแมบท
ชุมชน ๕.๓.๓ วิเคราะหเปรยีบเทียบ

บทเรียนจากกรณีตัวอยางแผนแมบท
ชุมชนของชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จกบัชุมชนของตนเอง 

 

๖. การสนทนา
ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาจีน 

๖.๑ สนทนา
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจนีที่เกีย่วของ
กับชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ 

๖.๑.๑ ทักทาย แนะนําตนเอง และ
ผูอ่ืน 

๑. คําศัพทและสํานวนในการ
ทักทาย การแนะนําเรื่องใน
ชีวิตประจําวัน แนะนําตนเอง 
แนะนําผูอ่ืน  

๖.๑.๒ สนทนาในสถานการณ
ตางๆ  

๖.๑.๓ รูและเขาใจศัพทเทคนิคที่
เกี่ยวกับงานอาชีพและการทาํธุรกรรม
กับสถาบันการเงิน 

๒. การสนทนาในสถานการณ
ตางๆ 
๓. การสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการทํางานหรือบริการ
งานอาชีพและการใชบริการ 

๖.๑.๔ สนทนาเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการทํางานหรือบริการ 

๖.๑.๕ เจรจาตอรองเกี่ยวกับงาน
อาชีพ 

 ๖.๒ การสนทนา
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจนีเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

๖.๒.๑ แนะนําสินคา หรือบริการ 
แหลงทองเที่ยว สถานที่สําคัญ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและ
ประเทศ 

๑. การแนะนําสินคา หรือ
บริการ แหลงทองเที่ยว สถานที่
สําคัญ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีของชมุชนและ
ประเทศ ๖.๒.๒ พดูแนะนําตนเอง และ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู
เกี่ยวกับประเทศในกลุมอาเซียน 

๒. พูดแนะนํา และแลกเปลีย่น
ขอมูล/ขาวสารความรูเกี่ยวกบั
ประเทศในกลุมอาเซียน 

๗. ภาษาไทย
เพื่อการ
ส่ือสาร 

๗.๑ ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารใชีวิตประ
จําวันและการ

๗.๑.๑ มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักภาษาไทย 

๑. หลักภาษาไทย 
๒. การใชภาษาไทยในชีวิต 
ประจําวันและการประกอบอาชีพ ๗.๑.๒ ใชภาษาไทยใน

( ๘๔ ) 
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 ประกอบอาชพี ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ

ไดถูกตอง   
 - คําพังเพย คําสุภาษิต การพดู
ในสถานการณตางๆ การเขยีน 
จดหมายสมัครงาน การสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 

๗.๑.๓ สรุป แปลความ ตีความ 
และขยายความเรื่องที่อานหรือฟงให
ผูอ่ืนเขาใจไดถูกตองครบถวน ๓. คําประพันธ รอยแกว              

รอยกรอง ๗.๑.๔ แสดงความคิดเหน็เชงิ
วิเคราะห ประเมินคา วิพากษวจิารณ และ
ใหขอเสนอแนะเกีย่วกับเรื่องที่ฟงหรือ
อาน 

๔. การอานบทความ สารคดี 
ขาวสาร และวรรณกรรม  

๘. การวิจยั
ชุมชน 

๘.๑ ความรู ความ
เขาใจและทักษะใน
การวิจยัชุมชน 

๘.๑.๑ มีความรู ความเขาใจ
พื้นฐานในการวิจัยชุมชน 

๑. ความรูพื้นฐานการวจิัย
ชุมชน 

๒. ประเดน็และกรณีศึกษา
งานวิจยัชุมชน 

๘.๑.๒ ดําเนินการวิจยัชุมชนดาน
ตางๆ ของชุมชน อยางนอย ๑ เรื่อง  

๓. ปฏิบัติการวิจัยชุมชนดาน
ตางๆ  เชน 

๘.๑.๓ เสนอแนวทางการพฒันา
ชุมชนตามผลการวิจยั 

- ศิลปะ ดนตร ีวัฒนธรรม          
ภาษา ศาสนา 

- เศรษฐกจิชุมชน 
- ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 
- การประกอบธุรกิจ SMEs 

- อาหารสุขภาพ 
- การเมือง การปกครอง 
- สินคา บริการและการบริโภค 

๙. การจัดการ
อาหารเพื่อ
ครอบครัว
และชุมชน 

๙.๑ ความรูความ
เขาใจและทักษะใน
การประกอบอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

๙.๑.๑ อธิบายหลักการจัดอาหาร
ตามหลักโภชนาการสําหรับบุคคลวัย
ตางๆ 

๑. การจัดการอาหารตามหลกั
โภชนาการสําหรับบุคคล            
วัยตางๆ  (วัยทารก วัยกอนเรยีน 
วัยเรียน วัยรุน วัยผูใหญและ         
วัยผูสูงอายุ) 

๙.๑.๒ อธิบายความตองการ
สารอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ   

๙.๑.๓ จัดรายการอาหารและ
ประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ  

๒. อาหารสําหรับบุคคลวัย
ตางๆ 
 

( ๘๕ ) 
 



( ๘๖ ) 
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 ๙.๒ ความรูความ

เขาใจและทักษะใน
การถนอมอาหารเพื่อ
ครอบครัวและชุมชน 

๙.๒.๑ อธิบายความสําคัญ 
หลักการและวธีิการถนอมอาหาร 

๙.๒.๒ ปฏิบัตกิารถนอมอาหาร
จากวัตถุดิบในทองถ่ิน 

๑. การถนอมอาหาร 
   - ความหมาย 
   - ความสําคญั 
   - หลักการ    
  - วิธีการ 

 ๙.๓ ความรู ความ
เขาใจในการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการเพิ่ม
มูลคาอาหารของ
ครอบครัวและชุมชน 

๙.๓.๑ เลือกใชวัตถุดิบในทองถ่ิน
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาในการประกอบ
ธุรกิจ 

 

๑. การนําวตัถุดิบในทองถ่ินมา
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา 
๒. การประกอบธุรกิจอาหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๙.๔ ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยทางอาหาร 

๙.๔.๑ อธิบายแนวทางในการสราง
ความมั่นคงทางอาหาร 

๙.๔.๒ วิเคราะหสถานการณที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงและความ
ปลอดภัยทางอาหาร 

๑. ความมั่นคงทางอาหาร 
   - ความหมายและความสําคัญ
ของความมั่นคงทางอาหาร 
   - แนวทางในการสรางความ
มั่นคงทางอาหาร 
๒.ความปลอดภัยทางอาหาร
ตามมาตรฐานของประเทศ 
- ความหมายและความสําคัญ
ของความปลอดภัยทางอาหาร 
   - แนวทางในการสรางความ
ปลอดภัยทางอาหาร 

 

 

 

 

 



( ๘๗ ) 
 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ประเภทเงินรายได 

สถานศึกษา เงนิเทียบระดับการศึกษา 
จาย คงเหลือ 

พ.ศ. 

ว.ด.ป. 
 ที่เอกสาร รายการ รายรับ 

ลูกหนี ้
ใบสําคัญ

รองจาย 

คาจาง   

ชั่วคราว 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

คา

สาธารณูปโภค 

คา     

ครุภัณฑ 
เงินสด 

เงินฝาก

ธนาคาร 

เงินฝาก

จังหวัด 
รวมเงิน 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 รวมเดือนนี ้              

 รวมตั้งแตตนป              



หนังสือรับรอง 
 
 กรณีที่ผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมมีหลักฐานเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพวา  ตนเองมีการประกอบอาชีพเปนหลักแหลง ไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันที่สมัครรับการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองมีผูเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพนั้นๆ ใหการรับรอง เชน 
 ๑. เจาของสถานที่ที่ผูเขาประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทํา
การเชาสถานที่ หรือ 
 ๒. ผูนําทองถ่ิน หรือ 
 ๓. นายจาง 

อนึ่ง สําหรับผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีหลักฐานการ
ประกอบอาชีพที่ชัดเจน บงบอกไดวาเปนผูประกอบอาชีพเปนหลักแหลง ไมนอยกวา ๓ ป    นับถึงวันที่
สมัครเขารับการประเมินและปจจุบันประกอบอาชีพ อยูในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมจําเปนตองมีหนังสือรับรอง แตตองแสดงหลักฐานและถายสําเนาเอกสารตางๆ เพื่อ
ประกอบการสมัครเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน 
โฉนดที่ดิน หลักฐานการเสียภาษี บัตรขาราชการ/ลูกจาง  บัตรประจําตัวพนักงาน หลักฐานการจดทะเบียน
การคา ฯลฯ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๘๘ ) 
 



หนังสือรับรองของนายจาง/ผูบังคับบัญชา 
 

ที่...................................................                                                  ช่ือบริษัท/นวยงาน……………………... 
                                                                                                       ที่อยู............................................................ 
 
๑.  ขอมูลผูใหการรับรอง 
 ขาพเจา (นาย/นาย/นางสาว)............................................................. ตําแหนง..................................... 
ประกอบอาชพี.........................................................อยูบานเลขที่.................................ถนน........................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด............................. 
เบอรโทรศัพท................................................. 
 
๒.  ขอมูลผูขอหนังสือรับรอง 
 ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................ตําแหนง...................................... 
เร่ิมปฏิบัติงานตั้งแตวนัที่.............เดือน..............................พ.ศ........................รวมเปนระยะเวลา...............ป 
............เดือน อัตราเงินเดือนปจจุบัน.................. บาท ปจจุบันพักอาศยัที่บานเลขที่..................ซอย............. 
ถนน............................ ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด....................... 
เบอรโทรศัพท.......................................ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เปนบุคคลที่มีความประพฤติ................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                   (ลงชื่อ)............................................ผูรับรอง 
                                                                                               (.........................................) 
                                                                                  ตําแหนง............................................ 
                                                                                 วันที่.............เดือน.....................พ.ศ................ 
 
หมายเหตุ 
 ผูใหการรับรอง จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาดวย 
 
 
 
 

( ๘๙ ) 
 



กรณีไมมหีลักฐานการประกอบอาชีพ  
 
หนังสือรับรองการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทําหนาท่ีประเมินเทียบระดับการศึกษา 

ในระดับสูงสดุของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

                                                                                                    ที่อยู........................................... 
 
๑.  ขอมูลผูใหการรับรอง 
 ขาพเจา (นาย/นาย/นางสาว)............................................................. ตําแหนง..................................... 
ประกอบอาชพี.........................................................อยูบานเลขที่.................................ถนน........................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด............................. 
เบอรโทรศัพท................................................. 
 
๒.  ขอมูลผูขอหนังสือรับรอง 
 ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)................................................ซ่ึงเปนผูประกอบอาชีพ.................... 
........................................................จริง ณ ........................................................โดยเริ่มประกอบอาชพี
ดังกลาวตั้งแตวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ............................จนถึงปจจุบัน รวมเปน
ระยะเวลา......................ป.........................เดือน ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ (นาย/นาง/างสาว)................................. 
ประกอบอาชพีอยูเปนบุคคลที่มีความประพฤติ................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                        (ลงชื่อ)...........................................ผูรับรอง 
                                                                                                   (.........................................) 
                                                                                        ตําแหนง............................................ 
                                                                                        วันที่..........เดือน...........................พ.ศ........... 
 
หมายเหตุ 
 ๑. บุคคลที่เกี่ยวของ ที่เชื่อถือไดเชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ขาราชการ ฯลฯ 
 ๒. ผูใหการรับรอง จะตองแนบสําเนาบัตรประจําประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาดวย 

 

( ๙๐ ) 
 



ใบสมัครเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสุดของการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 

รหัสประจําตัวผูเขาเทียบระดับการศึกษา             
 

---------------------------- 
ประวัติผูเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................. 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...............................นามสกุล...........................วัน เดือน ปเกิด...../........./ .................... 
อายุ............ป......................เดือน (นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน) 
เลขประจําตัวประชาชน    
 
ศาสนา.............สัญชาติ............อาชีพ/สถานภาพในการเปนผูนําทางศาสนา...........รายไดเฉลี่ยปละ.........บาท  
ช่ือบิดา.............................สัญชาติ..................อาชีพ...........ช่ือมารดา.............................สัญชาติ..................อาชีพ............... 
ความรูเดิมจบชั้น..........................ป พ.ศ. ที่จบ............จากสถาบันศึกษา.......................................................... 
ที่อยูสถานศึกษาเดิม........................................อําเภอ.............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย....................  
ที่อยูปจจุบัน ที่สามารถติดตอไดสะดวก บานเลขที่.............หมูที่..............ซอย......................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย................  
หมายเลขโทรศัพท..................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ ขาพเจามีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอรับรองวาหลักฐานๆที่ขาพเจานํามาแสดงตามองคประกอบของ
การประเมินตามทีก่ําหนด  เปนเอกสารของขาพเจาจริง หากตรวจสอบภายหลังพบวาหลักฐานของขาพเจาไมถูกตองกับความเปนจริง หรือ  
มีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมนําหลักฐานมาแสดงตามเวลาที่กําหนด ขาพเจายินยอมใหคัดช่ือออก และหากตรวจสอบพบภายหลัง  
ที่ผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปแลว ขาพเจายินยอมใหสถานศึกษาประกาศ
ยกเลิกหลักฐานการศึกษาแลวแตกรณี รวมทั้งไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
                                                                                           ลงช่ือ...........................................ผูสมัคร                                                    
                                                                                                          (.............................................)                                                              
                                                                                           วันที่.............เดือน..................พ.ศ........... 
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นใบสมัคร                                                           บันทึกเพิ่มเติมตองนําหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมภายใน 
  วุฒิเดิม               ทะเบียนบาน                              วันที่............เดือน....................พ.ศ………     
             รูปถาย......รูป    บัตรประจําตัวประชาชน                    วุฒิเดิม (ฉบับจริง) 
           อื่น ๆ ระบุ.................................................                         สําเนาทะเบียนบาน   
                        ................................................................                        บัตรประจําตัวประชาชน 
ลงช่ือ..................................................ผูสมัคร  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล 
ลงช่ือ..................................................ผูตรวจสอบเอกสาร                      อื่น ๆ ระบุ.................................. 
         (................................................)    ลงช่ือ.........................................ผูสมัคร 
       ลงช่ือ.........................................ผูตรวจสอบเอกสาร               

          

             

รูปถาย 

๓ X ๔ ซม. 

( ๙๑ ) 
 



แบบลงทะเบียนขอเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสงูสดุของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 
 
 

                                                 คร้ังที่............................ ปการศึกษา................................. 

ขอเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นามสกุล.................................................................................. 
เกิดวันที่.....................เดือน............................พ.ศ................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน.......................................................วุฒิการศึกษาเดิม...................................................................... 
สถานศึกษาเดิม.....................................................................ตําบล/แขวง…………………….................................……… 
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย..................................... 
อยูบานเลขที่..........................หมูที่................ถนน...............................................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
เขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่.........เดือน....................พ.ศ.................. 
วิชาที่ขอเขาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การใชคอมพิวเตอร 
  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
  การบริหารธุรกิจ SMES 

  ระบอบประชาธิปไตย 
  การบริหารจัดการชุมชน 
  การสนทนาภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน  การสนทนาภาษาจีน (เลือกเพียง ๑ ภาษา) 
  ภาษาไทยเพื่อการเสื่อสาร 
  การวิจัยชุมชน 
  การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ  และขาพเจามีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดทั้งขอรับรองวาหลักฐานอื่น ๆ 
ที่ขาพเจานํามาแสดงตามองคประกอบของการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ขั้นตอน เปนเอกสารของขาพเจาจริง หากตรวจสอบภายหลังพบวาหลักฐานของขาพเจาไมถูกตอง ไมตรงกับความเปนจริง
หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมนําหลักฐานมาแสดงตามเวลาที่กําหนด ขาพเจายินยอมใหคัดช่ือออก และหาก
ตรวจสอบพบภายหลังที่ผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลว ขาพเจา
ยินยอมใหสถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แลวแตกรณี รวมทั้งไมเรียกรองคาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 

( ๙๒ ) 
 



สําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑.  ..................................................................................................................................................................... 
๒.  ..................................................................................................................................................................... 
๓.  ...................................................................................................................................................................... 
                                                                 (ลงช่ือ)....................................................................ผูขอเขาประเมิน 
                                                                           (...................................................................) 
                                                               วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ..................... 
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
ผลการพิจารณาจากหลักฐาน 
(  ) ไมผาน เพราะ....................................................................................................................................................................... 
(  ) สมควรเขารับการประเมินได 
 
                                                                                     (ลงช่ือ)..........................................................เจาหนาที่ 
                                                                                         (......................................................................) 
                                                                                         ................../............................/.......................... 
ความคิดเห็นของหัวหนาสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          (ลงช่ือ).....................................................หัวหนาสถานศึกษา 
                                                                                      (...................................................) 
                                                                        ตําแหนง....................................................... 
                                                                                      ..................../............................./....................... 
สําหรับเจาหนาที่การเงิน 
 ไดรับชําระเงินคาธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................บาท   (..................................................................................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่......................................................เลขที่........................................................... 
 
                                                                                          (ลงช่ือ).....................................................เจาหนาที่ 
                                                                                                     (....................................................) 
                                                                                        ตําแหนง.................................................... 
                                                                                                      .............../.................../................ 

 

( ๙๓ ) 
 



 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง แนวปฏบิัติเก่ียวกับนักเรียนปสุดทายตามหลักสูตร  

พุทธศักราช ๒๕๐๓ สอบตก 
 

---------------------- 
 

 ตามที่ทางราชการไดเปลี่ยนแผลงระบบชั้นเรียนจากเดิม ซ่ึงมีระดับประถมศึกษา ๗ ช้ัน และระดับ
มัธยมศกึษา ๕ ช้ัน เปนชัน้ประถมศกึษา ๖ ช้ัน และชั้นมัธยมศึกษา ๖ ช้ัน และกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ
เปลี่ยนหลักสตูรใหม  โดยใชหลักสูตรใหมทั้งสองระดับ ปละชั้น ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๒๑ นั้น คาดวาเมื่อ
ส้ินปการศึกษา ๒๕๒๑, ๒๕๒๒  และ ๒๕๒๓ จะมีนักเรียนปสุดทายตามหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๐๓ 
จํานวนหนึ่งสอบตกชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑, ๒ และ ๓ ตามลําดับ 
 เพื่อใหการบริหารการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 ๑.  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี ๑ (ม.ศ.๑) ปการศึกษา ๒๕๒๑ สอบตก ใหเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๒ 
(ม.๒) ในปการศึกษา ๒๕๒๒ และใหบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไววา 
“โอนผลการเรียนจากหลักสตูรเดิม ๓๒ หนวยการเรียน” 
 ๒.  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี ๒ (ม.ศ.๒) ปการศึกษา ๒๕๒๒ สอบตก ใหเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
(ม.๓) ในปการศึกษา ๒๕๒๓ และใหบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไววา 
“โอนผลการเรียนจากหลักสตูรเดิม ๖๔ หนวยการเรียน” 
 ๓.  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี ๓ (ม.ศ.๓) ปการศึกษา ๒๕๒๓ สอบตก ใหถือวาจบชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๓ (ม.๓) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศกัราช ๒๕๒๑ มีสิทธิที่จะสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๔ (ม.๔) 
 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๗ (ป.๗) ที่สอบตก ใหถือวาสอบไดช้ันประถมปที่ ๖ (ป.๖) ตาม
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ และมีสิทธิ์ที่จะสอบคัดเลือกเขาเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ (ม.๑) 
 

  จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
         สุรเดช  วิเศษสุรการ 
 
     (นายสุรเดช  วเิศษสุรการ) 
          รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 

( ๙๔ ) 
 



 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง แนวปฏบิัติเก่ียวกับนักเรียนปสุดทายตามหลักสูตร  

พุทธศักราช ๒๕๐๓ สอบตก (เพิ่มเติม) 
 

---------------------- 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนปสุดทายตามหลักสูตร
พุทธศักราช ๒๕๐๓ สอบตก ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๑ ความวา นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๓ (มศ.๓) 
ปการศึกษา ๒๕๒๓ สอบตก ใหถือวาจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ม.๓) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ มีสิทธิที่จะสอบคัดเลือกเขาเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๔ (ม.๔) 
 ดังนั้น ใหถือวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๐๓ 
ที่สอบตกในปการศกึษา ๒๕๒๓ จบการศกึษาเทยีบเทาชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓ (ม.๓) ตามหลกัสูตรมัธยมศกึษา
ตอนตน พุทธศักราช ๒๕๒๓ 
 ทั้งนี้ โดยใหหมายเหตุตอทายในใบสุทธิวา “ด.ช. หรือ ด.ญ. หรือ นาย หรือ น.ส.” เรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ ๓ หลักสูตรมัธยมศึกษา ๒๕๐๓  ปการศึกษา ๒๕๒๓ สอบตก เทียบเทาชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๓ หลักสูตร ๒๕๒๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนปสุดทายตามหลักสูตร  พุทธศักราช ๒๕๐๓ 
สอบตก ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๑ แลวใหหัวหนาสถานศึกษา ลงนามลงวันที่ เดือน พ.ศ. ประทับตรา
โรงเรียนเปนหลักฐาน 
 

  จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วนัที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
    (ลงชื่อ)      สายหยดุ  จาํปาทอง 
 
     (นายสายหยุด  จําปาทอง) 
              รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

( ๙๕ ) 
 



ท่ี ศธ ๑๖๑๘/๗๒๙๐      กรมวิชาการ 
        กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐ 

      ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๒๘ 

เรื่อง ขอทราบเกี่ยวกับการกําหนดความรูตามแผนการศึกษาของชาติ 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

อางถึง หนังสือกรมการปกครองที่ มห ๑๔๑๓/๓๔๑๒๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๘ 

 ตามหนังสือท่ีอางถึง  กรมการปกครอง  ขอทราบเกี่ยวกับกําหนดการศึกษาในแตละแผนการศึกษาชาติ 
และจํานวนของแผนการศึกษาชาติ เพื่อประโยชนในดานการวางแนวทางปฏิบัติการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัด นั้น กรมวิชาการไดพิจารณาแลวขอเรียนช้ีแจงวา 
แผนการศึกษาชาติตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๘ จนถึงปจจุบัน มีจํานวน ๑๒ แผนการศึกษา และการกําหนดการศึกษา
ของผูท่ีศึกษาอยูในชวงแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๙, ๒๔๙๔, ๒๕๑๓ และ ๒๕๒๑ มีดังนี้คือ 
 ๑.   ตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ผูท่ีจบการศึกษาในชั้นประโยคมัธยมศึกษา (ม.๖)  
จะเริ่มเรียนชั้น ม.๔ ในปการศึกษา ๒๔๗๘ และจบการศึกษารุนแรกในปการศึกษา ๒๔๘๑  (พ.ศ. ๒๔๘๑) และ 
จบการศึกษารุนสุดทายในปการศึกษา ๒๔๙๔ (พ.ศ. ๒๔๙๕) 

๒.  ตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช ๒๔๙๔ ผูท่ีจบการศึกษาในชั้นประโยคมัธยมวิสามัญศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) จะเริ่มเรียนชั้น ม.๔ ในปการศึกษา ๒๔๙๓ และจบการศึกษารุนแรกในปการศึกษา ๒๔๙๕ 
(พ.ศ. ๒๔๙๖) และจบการศึกษา รุนสุดทายในปการศึกษา ๒๕๑๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 
 ๓.  ตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช ๒๕๑๓ ผูท่ีจบการศึกษาในชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.ศ.๕) จะเริ่มเรียนชั้น ม.ศ. ๔ ในปการศึกษา ๒๕๑๕ และจบการศึกษารุนแรกในการศึกษา ๒๕๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๗) 
และจบการศึกษารุนสุดทายในปการศึกษา ๒๕๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙) 
 ๔.  ตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๑ ผูท่ีจบการศึกษาในชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.ศ.๕) จะเริ่มเรียนชั้น ม.ศ. ๔ ในปการศึกษา ๒๕๑๘ และจบการศึกษารุนแรกในการศึกษา ๒๕๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 
และจบการศึกษารุนสุดทายในปการศึกษา ๒๕๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
 ผูท่ีจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จะเริ่มเรียนช้ัน ม.๔ ในปการศึกษา ๒๕๒๔ และ
จบการศึกษารุนแรกในปการศึกษา ๒๕๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) จนถึงปจจุบัน 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)     กมล  สุดประเสริฐ
 

            (นายกมล  สุดประเสริฐ) 
       รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
   อธิบดีกรมวิชาการ 

สํานักงานทดสอบทางการศึกษา 
โทร ๑ ๒๒๘๑ ๖๒๑๖ 
        สําเนาถูกตอง 

( ๙๖ ) 
 

     กัลยาณี  อุตกฤษฎ 
(นางกัลยาณี  อุตกฤษฎ) 
     นักวิชาการสอบ ๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๙๗ ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๙๘ ) 
 



 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงนิรายไดสถานศึกษาของรัฐท่ีไมเปนนิติบคุคล  

พ.ศ.๒๕๔๖ 
__________________ 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีระเบียบเกี่ยวกับเงนิรายไดและผลประโยชนของ
สถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดสถานศึกษาของรัฐ
ที่ไมเปนนิติบคุคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ขอ ๒ ระเบียบนีใ้หใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  ขอ ๓ ระเบียบนีใ้หใชบังคับแกสถานศึกษาของรฐัที่ไมเปนนติบิุคคลตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ แตไมรวมถึงสถานศึกษาของสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ การอนุญาต การอนุมัติ คําส่ัง และความตกลงอื่นใดในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบยีบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔ ในระเบยีบนี ้
  “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ซ่ึงมิไดมีฐานะเปนนิตบิุคคล และมีอํานาจหนาที่จัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให
หมายความรวมถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศยัที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย 
  “เงินรายไดสถานศึกษา” หมายความวา บรรดารายได ผลประโยชนที่เกดิจากการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ ซ่ึงไดดําเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุ และเงินหรือผลประโยชนอ่ืนที่
สถานศึกษาไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ แตไมรวมถึงเงินงบประมาณรายจาย 
  ขอ ๕ วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่สถานศึกษาแหงใดไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี ้ใหสวนราชการตนสังกัดระดับ
กรมของสถานศึกษาแหงนัน้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
  ขอ ๖ ใหปลัดกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

( ๙๙ ) 
 



หมวด ๑ 
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 

————— 
  ขอ ๗ สถานศึกษาตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน เวนแต
กรณีที่ไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได ใหใชหลักฐานการรับเงินตามแบบที่กรมบญัชีกลางกําหนด 
  ใบเสร็จรับเงินใหใชตามแบบของทางราชการ และใหอยูในความควบคมุของสวนราชการ
ตนสังกัดระดบักรมของสถานศึกษานั้น 
  ขอ ๘ ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อสํารองใชจายไดภายในวงเงนิทีส่วนราชการ
ตนสังกัดระดบักรมกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง นอกนั้นใหนําฝากกระทรวงการคลัง
หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี หรือนําฝากธนาคารพาณิชยตามวงเงินที่กระทรวงการคลังให
ความเหน็ชอบ 

หมวด ๒ 
การกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงิน 

____________ 
  ขอ ๙ เงินรายไดสถานศึกษาแหงใด ใหนําปใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแหงนั้น 
  หามมิใหนําเงนิรายไดสถานศึกษาไปใชเปนคาใชจายของสถานศึกษาแหงอ่ืน เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากสวนราชการตนสังกัดระดับกรม 
  ขอ ๑๐ ใหสถานศึกษานําเงินรายไดสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการ 
ศึกษาไดตามหลักเกณฑ  อัตรา  และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง
คมนาคม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวแตกรณีกําหนด 
  สําหรับสถนศึกษาที่สังกัดสวนราชการอื่นนอกเหนือจากสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ให
สวนราชการตนสังกัดระดับกระทรวงของสถานศึกษานัน้ เปนผูกําหนดหลักเกณฑ อัตรา และวิธีการนําเงิน
รายไดสถานศกึษาไปจดัสรรเปนคาใชจายในการจัดการศกึษา 
  ขอ ๑๑ การอนุมัติการจายเงินและการกอหนี้ผูกพนัเงินรายไดสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สวนราชการตนสังกัดระดับกรมของสถานศึกษาแหงนัน้กําหนด 

หมวด ๓ 
การพัสดุ การบัญชี 

____________ 
  ขอ ๑๒ การพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบยีบวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๓  การบัญชี ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และเมื่อปดบัญชปีระจําปแลว 
ใหสงงบการเงินไปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ 

( ๑๐๐ ) 
 



  เมื่อสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินไดตรวจสอบรับรองงบการเงินแลว ใหสงงบการเงนิ           
ที่รับรองแลวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สํานักงาน
การตรวจเงนิแผนดินไดรับรองงบการเงิน 
 

หมวด ๔ 
การนําเงินรายไดสงคลัง 

____________ 
  ขอ ๑๔ ในกรณีที่สถานศึกษาแหงใดมีเงินรายไดสถานศึกษาเหลือเกินความจําเปน 
กระทรวงการคลังอาจกาํหนดใหสถานศึกษาแหงนั้น นําเงินสงเปนรายไดแผนดินตามจาํนวนที่
เห็นสมควรกไ็ด 
  ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีการยุบเลิกสถานศึกษา หากมีเงนิรายไดสถานศึกษาเหลืออยูให
นําสงเปนรายไดแผนดิน เวนแตกรณีที่มีการโอนนักเรียนหรือนักศกึษาของสถานศึกษายุบเลิกไปยงั
สถานศึกษาแหงอ่ืน กใ็หโอนเงินรายไดสถานศึกษาที่เหลืออยูไปใหสถานศึกษาที่รับโอนนั้นดวย 
 

บทเฉพาะกาล 
____________ 

  ขอ ๑๖ ใหถือวาสถานศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดอนุญาตใหเก็บเงิน
รายรับไวใชจายตามมาตรา ๒๔ วรรคสี (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่
แกไขเพิม่เติม อยูกอนจนถึงวันที่ระเบียบนีใ้ชบังคับ เปนสถานศึกษาตามระเบียบนี้ และใหถือวาเงนิรายรับที่
เหลืออยูเปนเงนิรายไดสถานศึกษาตามระเบียบนี ้
  ใหถือวาบรรดาขอตกลง หรือความเห็นชอบที่กระทรวงการคลังไดใหไวกับสถานศกึษา 
ตามวรรคหนึ่ง เปนการใหความตกลงตามระเบียบนี้เทาทีไ่มขัดหรือแยงกับระเบยีบนี ้
 

    ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 
     (ลงชื่อ)  รอยเอก สุชาติ  เชาววิศษิฐ 
 
           (สุชาติ  เชาววิศษิฐ)      
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 

( ๑๐๑ ) 
 



 

 
 

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สป ๒๑๓ /๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพ 
 

--------------------------------------- 
 

  ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน และกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป็นนโยบายที่จะยกระดับการศึกษาของประชาชนให้
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ภายใน ๑ ปี อย่างมีคุณภาพนั้น  
  เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ        
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย        
คณะบุคคลดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. ศาสตราจารย์บุญทัน  ดอกไธสง   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    รองประธานกรรมการ 
๓. เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์อิมรอน มะลูลีม   กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ   กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์อนันต์ รัศมี   กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์สมศักด์ิ มิตะถา   กรรมการ 
๑๐. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล    กรรมการ 
๑๑. เลขาธิการ กศน.     กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. รองเลขาธิการ กศน. (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. รองเลขาธิการ กศน. (นายวัชรินทร์ จําปี)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. รองเลขาธิการ กศน. (นายธวัช ชลารักษ์)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 คณะทํางาน 
๑. ศาสตราจารย์บุญทัน  ดอกไธสง ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ ที่ปรึกษา 
๓. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ปรึกษา 
 (นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์) 
๔. เลขาธิการ กศน.   ประธานกรรมการ 
๕. รองเลขาธิการ กศน. (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)  รองประธานกรรมการ 
 

 /๖. รองเลขาธิการ...  

( ๑๐๒ ) 
 



- ๒ - 
๖. รองเลขาธิการ กศน. (นายวัชรินทร์ จําปี)   รองประธานกรรมการ 
๗. รองเลขาธิการ กศน. (นายธวัช ชลารักษ์)   รองประธานกรรมการ 
๘. ผู้แทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   กรรมการ 
๙. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
๑๐. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรรมการ 
๑๑. ผู้แทนสํานักนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
๑๒. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย   กรรมการ 

 (นางกาญจนาภรณ์ จําปี)     
๑๓. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  กรรมการ 

 (นางวัทนี จันทร์โอกุล) 
๑๔. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา   กรรมการ 

  (นางชุลีพร ผาตินินนาท) 
๑๕. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร   กรรมการ 

 (นายกุลธร เลิศสุริยะกุล)    
๑๖. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา   กรรมการ 

 (นายประกอบ กุลบุตร) 
๑๗. ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน     กรรมการ 
๑๘. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ    กรรมการ 
๑๙. ผู้อํานวยการกลุ่มงานคลัง     กรรมการ 
๒๐. ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม    กรรมการ  
๒๑. หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล   กรรมการ 
๒๓. ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ   กรรมการ 
๒๔. ผู้อํานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่    กรรมการ 
๒๕. ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ    กรรมการ 
๒๖. ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้    กรรมการ 
๒๗. ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง    กรรมการ 
๒๘. ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก   กรรมการ 
๒๙. ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรรมการ 
๓๐. ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.กทม.    กรรมการ 
๓๑. ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. กทม.    กรรมการ 
๓๒. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ 
๓๓. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย   กรรมการ 
๓๔. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์   กรรมการ 
๓๕. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่   กรรมการ 
๓๖. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ 

( ๑๐๓ ) 
 

/๓๗. ผู้อํานวยการ... 



- ๓ - 
 

๓๗. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี  กรรมการ 
๓๘. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง  กรรมการ 
๓๙. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  กรรมการ 
๔๐. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ 
๔๑. ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี  กรรมการ 
๔๒. นายสุชิน เพ็ชรักษ์     กรรมการ 
๔๓. นางสาวมนทา  เกรียงทวีทรัพย์   กรรมการ 
๔๔. หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
๔๕. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้   กรรมการ 
๔๖. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร   กรรมการ 
๔๗. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ 
๔๘. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๔๙. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการทดสอบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๐. หัวหน้ากลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดําเนินการ 
๑. วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากรอบความคิด การยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.6          

อย่างมีคุณภาพ 
๒. วางแผนการดําเนินงาน พัฒนารูปแบบ แนวทาง วิธีการดําเนินงานตามโครงการ ให้

สามารถนําสู่การปฏิบัติได้ 
๓. กําหนดมาตรฐาน ขอบข่ายเนื้อหา และกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนให้มี

ความรู้ ความสามารถเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. พัฒนาระบบการทดสอบ การประเมินผลเพื่อประเมินผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน

การศึกษาที่กําหนด 
๕. ติดตาม ประเมินผลโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพ          

และจัดทํารายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๖. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่    ๒๔  กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

( ๑๐๔ ) 
 



 

 
 

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สป  ๓๓๖ /๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มเติม 
 

--------------------------------------- 
 

   อนุสนธิ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๒๑๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ
ยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ        
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม .๖ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มเติม                    
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 
๒. นายชาญ  ธาระวาส กรรมการ  

 คณะทาํงาน 
๑. นายโยธิน  หอมตระกูล กรรมการ 
๒. นายธนากร  พัฒนครู กรรมการ 
๓. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีจันทรวิโรฒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ วันที่   ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 
 

(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

( ๑๐๕ ) 
 



 รายชื่อผูเขารวมประชุมจัดทําสาระสําคัญในเอกสารประกอบการดําเนนิงานยกระดับการศึกษาประชาชน 
จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน ระหวางวันท่ี ๒๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมตรัง  กรุงเทพมหานคร 

 
๑.   ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ขาราชการบํานาญ 
๒.   นางพรทพิย  กลารบ   ขาราชการบํานาญ 
๓.   นางศุทธินี  งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๔.   นายอรัญ   คงนวลใย  ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคใต 
๕.   ส.อ.วราวฒุิ  พยัคฆพงษ  ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๖.   นายกติติศกัดิ ์ รัตนฉายา  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดัสมุทรสงคราม 
๗.  นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผอง  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
๘.  วาที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองนครนายก 
๙. นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณชิย  กศน.อําเภอเมอืง จังหวดัพิจติร 
๑๐. นายณัฐพงษ  ตึกแสวง  สํานักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี 
๑๑. นางรัตนา  แกนสาร ี  สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๒. นายสุภาพ  เมืองนอย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๓. นางพรรณทิพา ชินชัชวาล  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๔. นายชัยพัฒน พันธุวัฒนสกลุ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๕. นางสาวปรารถนา ชอนแกว  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๖. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๗. นางเยาวรตัน ปนมณวีงศ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๘. นางสาวทพิวรรณ วงคเรือน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๙. นางพรทพิย  พรรณนิตานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๐. นางสาวธญัญลักษณ ศรีจันทรวิโรฒ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๑. นางณัฐมน  ไทยประสิทธิ์เจริญ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๒. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

( ๑๐๖ ) 
 



รายชื่อผูเขารวมประชุมปรับปรุงระเบียบประกอบกฎกระทรวงและตรวจสอบความครอบคลุมมาตรฐาน     
การประเมินเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน) ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี 
 
ท่ีปรึกษา 
๑. ศาสตราจารย ดร. บุญทัน  ดอกไธสง ขาราชการบํานาญ 
๒. นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
๓. นางศุทธินี  งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
กลุมท่ี ๑  การพิจารณามาตรฐาน ๑๐ รายวชิา 
๔. นายธัญญา  เรืองแกว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๕. วาที่ ร.ต.อุดมศักดิ์  ธนะกิจรุงเรือง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๖. นายพัฒนา  ธนากร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
๗. นายสวรรค  จันทรอุไร กศน. อําเภอเมืองอุทัยธานี 
๘. นางพรทิพย  กลารบ ขาราชการบํานาญ 
๙. นางนิรมล  บุญชู  สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม 
๑๐. นางอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล ขาราชการบํานาญ 
๑๑. นางดุษฎี  ศรีวัฒนาโรทัย ขาราชการบํานาญ 
๑๒. นายพีระชัย  มาลินีกุล สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๑๓. นางสาวศรีสวาง  เล้ียววาริณ ขาราชการบํานาญ 
๑๔. นางสุภาพรรณ  นอยอําแพง ขาราชการบํานาญ 
๑๕. นางอํานวย  คุณสุข สํานักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 
๑๖. นางสาวจรัสศรี  หัวใจ สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๗. นางพิณทิพย  จึงจําเริญกิจ โรงเรียนพระโขนงวิทยา 
๑๘. นายประวิชย  ริรัตนพงษ โรงเรียนวาณิชยนุกุล 
๑๙. นางสุขนิษฐ  ปยะวิทยานนท สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
๒๐. นายวิมล  ชาญชนบท ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง 
๒๑. นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๒. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๓. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๔. นางสาววรรณพร  ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๕. นายสมชาย  ฐิติรัตนอัศว กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

( ๑๐๗ ) 
 



๒๖. นางสาวธัญญลักษณ  ศรีจันทรวิโรฒ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๗. นางสาวสุลาง  เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๘. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
กลุมท่ี 2  ระเบียบการดําเนินงาน 
๒๙. นายเรืองฤทธิ์  ชมพูผุดผอง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๓๐. นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี 
๓๑. นายธีรยล  แสงอํานาจเจริญ รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๒. นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณิชย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองพิจิตร 
๓๓. นายวรวิทย  สุระโคตร กลุมการเจาหนาที่ 
๓๔. นายโกวิท  คูพะเนียด นิติกร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๓๕. นางพรทิพย  พรรณนิตานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๓๖. นางณัฐมน  ไทยประสิทธิ์เจริญ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๓๗. นางสุกัญญา  กุลเลิศพิทยา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๓๘. นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๓๙. นางสาวอลิศรา  บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๑๐๘ ) 
 



รายชื่อผูเขารวมประชุมจัดทําหลักเกณฑ แนวทางการดําเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน 
จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อยางมีคณุภาพ 

ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบรีุ 
๑.   ศ. ดร.บุญทัน    ดอกไธสง  ขาราชการบํานาญ 
๒.   นายกุลธร     เลิศสุริยะกุล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพฒันาหลักสูตร 
๓.   นางศุทธินี     งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๔.   นางพรทพิย     กลารบ  ขาราชการบํานาญ 
๕.   นายวรวิทย     กิตติคุณศิริ  ขาราชการบํานาญ 
๖.   นายกติิศักดิ์     รัตนฉายา  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดัเพชรบรีุ 
๗.   นางพรศรี     พุมเงิน  กศน.อําเภอเมอืงสระบุรี 
๘.   นางชญานี     ใหญสูงเนิน  กศน.อําเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 
๙.   นางนิรมล     บุญชู   สํานักงาน กศน. จังหวัดเชยีงใหม 
๑๐. นางสาวมนทา    เกรียงทวีทรัพย  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต 
๑๑. นางสุขนษิฐ     ปยะวิทยานนท  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
๑๒. นางสาวสุพรพรรณ    นาคปานเอี่ยม  รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.กทม. 
๑๓. นายเอกชยั     ยุติศรี   กศน.อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๔. นายวรวิทย     สุระโคตร  กลุมการเจาหนาที่ 
๑๕. นางสาวพัฒนฌามนท  สุรีนนทวรา  กลุมการคลัง 
๑๖. นางอํานวย     คุณสุข  สํานักงาน กศน.จังหวัดจนัทบุรี 
๑๗. นางรัตนา     แกนสาร ี  สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๘. นายสวรรค     จันทรอุไร  กศน.อําเภอเมอืงอุทัยธานี 
๑๙. นางพรรณทิพา    ชินชัชวาล  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๐. นางสุกัญญา    กุลเลิศพิทยา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๑. นางพรทพิย     พรรณนิตานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๒. นางสาวธัญญลักษณ   ศรีจันทรวิโรฒ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๓. นางณัฐมน     ไทยประสิทธิ์เจริญ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒๔. นางสาวนภาพร    อมรเดชาวัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๑๐๙ ) 
 



คณะผูจัดทาํ 
 
คณะที่ปรึกษา 

๑. นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
๒. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
๓. นายกุลธร  เลิศสุริยกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร 
๔. ศาสตราจารย ดร.บุญทัน  ดอกไธสง ขาราชการบํานาญ 
๕. นางศุทธินี    งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะทํางาน 
๑. นายกิตติศักดิ ์  รัตนฉายา ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดัเพชรบรีุ 
๒. นายเรืองฤทธิ์  ชมพูผุดผอง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
๓. นางสาวอรทัย  จารุภัทรพาณชิย กศน.อําเภอเมอืงพิจิตร 
๔. นางรัตนา  แกนสาร ี สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 
๕. นางอํานวย  คุณสุข สํานักงาน กศน.จังหวัดจนัทบุรี 
๖. นายสวรรค  จันทรอุไร กศน.อําเภอเมอืงอุทัยธานี 
๗. นางพรทิพย  พรรณนิตานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๘. นางสาวธัญญลักษณ  ศรีจันทรวิโรฒ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๙. นางณัฐมน  ไทยประสิทธิ์เจริญ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๐. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะบรรณาธิการ 
๑. นางศุทธินี    งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒. นางพรทิพย  พรรณนิตานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๓. นางสาวธัญญลักษณ  ศรีจันทรวิโรฒ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๔. นางณัฐมน  ไทยประสิทธิ์เจริญ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๕. นางสาวเบญจวรรณ     อําไพศรี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูจัดพิมพตนฉบับ 
๑. นางสาวธัญญลักษณ  ศรีจันทรวิโรฒ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒. นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๓. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

( ๑๑๐ ) 
 


