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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑
ด ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ย
การประเมิน เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ แหงกฏกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึ กษาธิการวาดวยการประเมิน เทียบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมิน เทียบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษา หรือ หนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่จัด
หรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา หรือหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา และเปน สถานศึกษาหรือหนวยงาน
การศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่รัฐมนตรีกําหนดใหทําหนาที่เทียบระดับการศึกษา
“การเทียบระดับการศึกษา” หมายความวา การนําผลการเรียน ความรูและประสบการณ
ที่ไดรับการศึกษานอกระบบที่จัดเปนหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตรฝกอบรม ตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานมาประเมิน
เพื่อเทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
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ขอ ๕ ผูขอเทียบระดับการศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนบุคคลที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฏหมาย
(๒) มีพื้นความรูในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาระดับที่ประสงคจะขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งระดับ
ยกเวนการขอเทียบระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
(๓) มี ภู มิ ลํ า เนาหรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู เ ป น ประจํ า ในเขตบริ ก ารการเที ย บระดั บ การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
(๔) ไมเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกําลังศึกษาอยูใ นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ
หรือการศึกษานอกระบบที่แบงระดับเชนเดียวกับการศึกษาในระบบ
ขอ ๖ การเทียบระดับการศึกษา ใหคํานึงถึงความสะดวกของผูขอเทียบระดับการศึกษา
และความพรอมของสถานศึกษาเปนสําคัญ
ขอ ๗ สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเทียบระดับการศึกษา จะตองประกาศกําหนดให
ผูขอเทียบระดับการศึกษา ยื่น คํารองขอเทียบระดับการศึก ษาและดําเนิน การเทียบระดับการศึกษา
เปนการทั่วไป ไมนอยกวาปการศึกษาละหนึ่งครั้ง
ขอ ๘ ผู ที่ ป ระสงค จ ะเที ย บระดั บ การศึ ก ษา ให ยื่ น คํ า ร อ งขอเที ย บระดั บ การศึ ก ษา
ที่สถานศึกษาซึ่งตนมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําตามวัน เวลา ที่สถานศึกษากําหนด พรอมทั้ง
หลักฐานการมีคุณสมบัติที่จะขอเทียบระดับการศึกษา ตามขอ ๕ และอาจมีหลักฐานที่แสดงความรู
ทักษะ และประสบการณจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือการทํางาน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
ขอ ๙ ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาจํานวนไมเกินหาคน
ทั้งนี้ตองเปน ผูมีความรูแ ละประสบการณใ นสาขาวิช าของการศึกษาระดับนั้น จํานวนไมนอยกว า
สามคน และผูมีความรูและประสบการณดานวัดผลและประเมินผลจํานวนหนึ่งคน ดําเนินการประเมิน
เที ย บระดับ การศึ กษา คณะกรรมการประเมิ น เทีย บระดั บการศึ ก ษาของสถานศึก ษา อาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ใหหนวยงานตนสังกัดจัดทํามาตรฐานการเรียนรูระดับการศึกษาเพื่อใชสําหรับประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาที่สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร จัดทําหลักเกณฑ วิธีการ กรอบและเครื่องมือ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา
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ใหสถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการเรียนรูระดับการศึกษา เพื่อใชสําหรับการประเมิน เทียบ
ระดับการศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และหลักสูตรของสถานศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทําเครื่องมือ
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูระดับการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม
ขอ ๑๐ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ใหประเมินมวลประสบการณและความรูที่เปน
องครวมของบุคคล ใหครอบคลุม คุณลักษณะที่สําคัญ ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูระดับการศึกษา ที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร
ขอ ๑๑ ผูขอเทียบระดับการศึกษาจะตองไดรับการประเมินผานมาตรฐานการเรียนรูระดับ
การศึกษาที่กําหนด จึงจะถือวาผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ผูขอเทียบระดับการศึกษาที่ไมผานการประเมินตามวรรคแรก สามารถเก็บสะสมผลการประเมิน
ในสวนที่ผานมาตรฐานการเรียนรูระดับการศึกษาไวได แตตองเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ใหผานครบมาตรฐานการเรี ยนรูระดับการศึกษาตามที่กํ าหนดภายใน ๕ ป นับแตวัน ที่อนุมัติผ ล
ตามคํารองขอเทียบระดับการศึกษาครั้งแรก
ขอ ๑๒ ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาอนุมัติผลการเทียบระดับการศึกษา
ขอ ๑๓ ใหสถานศึกษาจัดทําหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา เก็บไวเปน
หลักฐานที่สถานศึกษาหนึ่งฉบับ และมอบใหผูขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งฉบับ
นอกจากหลักฐานแสดงผลการประเมิน เทียบระดับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหสถานศึกษา
จัดทํารายงานผูผานการเทียบระดับการศึกษาสงใหหนวยงานที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกําหนดหนึ่งฉบับ และเก็บไวเปนหลักฐานที่สถานศึกษาหนึ่งฉบับ
หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง และรายงานผูผานการเทียบ
ระดับการศึกษาตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้
การเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมแบบ ใหจัดทําโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๑๔ การออกประกาศนี ย บั ต ร ให เป น ไปตามระเบีย บกระทรวงศึ กษาธิ ก ารว า ด ว ย
การออกประกาศนียบัตร
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา กํากับ ดูแล และตรวจสอบการดําเนินการ
เทียบระดับการศึกษา ใหไดมาตรฐาน เปนธรรม และกําหนดหลักเกณฑ แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด
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ขอ ๑๖ ให ส ถานศึ ก ษา เรี ย กเก็ บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มการเที ย บระดั บ การศึ ก ษาได ต าม
หลักเกณฑที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนหนวยงานกลาง
ทําหนาที่จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการดําเนินงานการเทียบระดับการศึกษาและประสานงานการเทียบ
ระดับการศึกษา
ขอ ๑๘ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใหเปน ไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจ
ตีความ และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ระดับ.................................................
เลขที่ ……………………………………
รหัสประจําตัว ..........................................
สถานศึกษา .............................................
ชื่อ – ชื่อสกุล ...........................................
เขต/อําเภอ ...............................................
เพศ ........ ศาสนา............. สัญชาติ ..........
จังหวัด .....................................................
เกิดวันที่ .... เดือน ................... พ.ศ. ........
สถานศึกษาเดิม ........................................
เลขประจําตัวประชาชน ...........................
จังหวัด .....................................................
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา ....................................
วุฒิเดิม ......................................................
เขารับการประเมิน ปการศึกษา ................
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา .................................
ครั้งที่
มิติการ
มาตรฐาน
รอยละของ
ผลการ
ปการศึกษา ประเมิน
คะแนนที่ได ประเมิน
1.ความรู
และ
ความคิด

รวม
2.การ
ประเมิน
ประสบ
การณ
รวม
สรุปผลการประเมิน
รวมประเมินผาน .................มิติ
วันอนุมัติผลวันที่..... เดือน ........... พ.ศ.....
ออกใหวันที่.....เดือน ............พ.ศ. ............
เหตุที่ออก .................................................

.................................
(....................................)
นายทะเบียน
……………………….
(.....................................)
ตําแหนง ................................................
วันที่ ..... เดือน ...............พ.ศ. ....

รูปถาย
ขนาด
4x 5 ซม.

คําชี้แจง (ดานหลังแบบพิมพ)
เกณฑการผานระดับการศึกษา
1. ตองประเมินผานมิติดานความรูและความคิด และมิตดิ า นประสบการณ จํานวน 9 มาตรฐาน ดังนี้
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะหและตัดสิน
3) ความสามารถในการแสวงหาความรูและการใชเทคโนโลยี
4) ความรูใ นเรื่องการดูแลสุขภาพกายและจิตของตน
5) ความเปนไทย สากลและพลเมืองดี
6) ความรูใ นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดลอมและการดํารงชีพ
7) ประสบการณในการพัฒนาอาชีพ
8) ประสบการณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัว
9) ประสบการณในการพัฒนาสังคมและชุมชน
2. มิติ ดานความรูและความคิด 6 มาตรฐาน เปนการประเมินคุณลักษณะที่เปนองครวมของบุคคล
โดยบูรณาการวิชาตาง ๆ คือ 1) ภาษาไทย 2) ภาษาอังกฤษ 3) คณิตศาสตร 4) วิทยาศาสตร
5) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6) สุขศึกษา พลศึกษา 7) ศิลปะ หรือดนตรี หรือนาฏศิลป
8) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยตองไดคะแนนรวมทุกมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 50
3. มิติดานประสบการณ 3 มาตรฐาน เปนมวลประสบการณของบุคคล ในการพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน
โดยตองไดคะแนนรายมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 50 และไดคะแนนรวมทุกมาตรฐาน
ไมนอยกวารอยละ 60
4. ตองประเมินผานทั้ง 2 มิติ โดยการตัดสินผลการประเมิน ใหตัดสินเปนรายมิติ

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

คําอธิบายการกรอกหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา พ.ศ.
2551 ใชเปนหลักฐานแสดงผลการประเมินของผูเขาประเมิน สถานศึกษาตองจัดทําเอกสารคูฉ บับเก็บไวเปน
หลักฐานที่สถานศึกษาตลอดไป
2. วิธีการกรอกหลักฐานแสดงผลการเรียน
2.1 หามลบหรือขูด หรือขีดฆา กรณีที่เขียนผิดหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลใหขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือตอง
การเปลี่ยนแปลงแลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือตองการไวขางบนและใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว
2.2 การกรอกหลักฐานแสดงผลการประเมิน ใหกรอกดวยวิธีการเขียน หรือพิมพดว ยพิมพดดี หรือ
คอมพิวเตอร อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการนั้นตลอดทั้งแผน และใหกรอกดวย
หมึกสีดํา หรือน้ําเงินเทานั้น
2.3 ตัวเลขที่ใชกรอกจะใชเลขไทยหรืออารบิกก็ได แตขอใหใชแบบเดียวกันตลอดแผน
3. การกรอกรายการตาง ๆ
3.1 เลขที่ ใหกรอก เลขที่ ตามตนขั้วในใบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผูเขาประเมินนั้น ๆ
3.2 รหัสประจําตัว ใหกรอกรหัสประจําตัวที่สถานศึกษาออกให ตามแบบที่สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด
3.3 ชื่อ – ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อ และชื่อสกุลของผูประเมิน คํานําหนาชื่อ หรือยศ ใหกรอกคําเต็ม เชน นาย
นาง นางสาว จาสิบตรี
3.4 เพศ ใหกรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของนักศึกษาใหตรงตามทีร่ ะบุในทะเบียนบาน
3.5 ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่นักศึกษานับถือ
3.6 สัญชาติ ใหกรอกสัญชาติของผูเขาประเมินตามทะเบียนบาน หรือหลักฐานที่ทางราชการกําหนด
3.7 เกิดวันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ....... ใหกรอกคําเต็ม เชน 7 เมษายน 2538
3.8 เลขประจําตัวประชาชนใหกรอกเลขตามสําเนาทะเบียนบาน
3.9 ชื่อ - ชื่อสกุล ของบิดามารดา ใหกรอกชื่อและชื่อสกุล
3.10 สถานศึกษา ใหกรอกชื่อสถานศึกษาทีข่ ึ้นทะเบียนเขารับการประเมิน
3.11 เขต/อําเภอ จังหวัด ใหกรอกตามที่ตั้งของสถานศึกษา
3.12 สถานศึกษาเดิม ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ออกหลักฐานวุฒิเดิม
3.13 จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวัดที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู

3.14 วุฒิเดิม ใหกรอกวุฒิเดิม กอนเขาเรียนในระดับทีก่ ําลังจะศึกษา เชน ป.6 หรือระดับที่ 3 หรือ
ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือระดับที่ 4 หรือเปรียญธรรม .....
3.15 เขารับการประเมิน ปการศึกษา ใหกรอก ปการศึกษาที่เขารับการประเมินครั้งแรก
4. การกรอกขอมูลเกี่ยวกับผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา
4.1 ครั้งที่ /ปการศึกษา ใหกรอกครั้งที่ประเมินผานมาตรฐานนั้น ๆ ใหชดั เจน เชน 2/2549 หรือ 1/2550
4.2 ชองมาตรฐานในมิติความรูและความคิด ใหใสมาตรฐานการประเมินดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และตัดสิน
3. ความสามารถในการแสวงหาความรูและการใชเทคโนโลยี
4. ความรูใ นเรื่องการดูแลสุขภาพกายและจิต
5. ความเปนไทย สากล และพลเมืองดี
6. ความรูใ นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการดํารงชีวิต
สําหรับมิติประสบการณ ใหใสมาตรฐานการประเมิน ดังนี้
1. ประสบการณในการพัฒนาอาชีพ
2. ประสบการณในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนและครอบครัว
3. ประสบการณในการพัฒนาสังคมและชุมชน
4.3 ชองรอยละของคะแนนที่สอบได ใหใส รอยละของคะแนนที่สอบได เปนทศนิยม 2 ตําแหนง
เชน 39.00, 56.78, 78.51
4.4 ชองผลการประเมิน ใหใส ผาน หรือ ไมผาน ตามผลการประเมินที่ไดตามเกณฑที่กําหนด
5. สรุปผลการประเมิน
5.1 สรุปผลการประเมิน ใหกรอกจํานวนมิติ ที่ผานการประเมิน เชน 2 หรือ 1
5.2 วันอนุมัติ ผล ใหกรอกวันที่ เดือน
พ.ศ.
ที่หัวหนาสถานศึกษาอนุมัติ เชน
30 กันยายน 2549
5.3 ออกเมื่อวันที่ใหใสวันที่ออกหลักฐานให กรณีที่ลาออก
5.4 เหตุที่ออก หากประเมินผาน 2 มิติ ใหกรอก “ผานระดับการศึกษา ระดับ .........”
หากลาออกใหกรอก “ ลาออกเพราะ ...........................” หรือ “ลาออกเพื่อ .......................”
เชน ลาออกเพราะยายไปทํางานที่จังหวัดอื่น
5.5 นายทะเบียนใหลงลายมือชื่อ พรอมพิมพหรือเขียนชื่อ - ชื่อสกุล กํากับใหชัดเจน
5.6 หัวหนาสถานศึกษาใหลงลายมือชื่อ พรอมพิมพ หรือเขียน ชื่อ - ชื่อสกุล หรือประทับตราชื่อ - ชื่อสกุล
ที่ชัดเจนไวใตลายมือชื่อ และกรอก วัน เดือน ปที่ลงนาม

6. การออกและการจัดเก็บ
6.1 สถานศึกษาจะตองจัดทําหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาจํานวน 2 ฉบับ ขอมูล
ทั้ง 2 ฉบับ จะตองถูกตองสมบูรณตรงกัน พรอมกับติดรูปถาย ประทับตราประจําสถานศึกษาให
บางสวนติดรูปถายและบางสวนติดบนสวนที่จะเปนลายมือชื่อของหัวหนาสถานศึกษาใหนายทะเบียน
และหัวหนาสถานศึกษาลงนามในหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ทั้ง 2 ฉบับ
ฉบับหนึ่งใหผูเขารับการประเมินใชเปนหลักฐานแสดงผลการประเมิน อีกฉบับหนึ่งสถานศึกษาเก็บ
รักษาไวเปนหลักฐานที่สถานศึกษาตลอดไป
6.2 รูปถายที่ใชติดในหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ใหใชรูปถายครึ่งตัว ขนาด
4 X 5 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา และถายไวไมเกิน 6 เดือน
6.3 การออกหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาฉบับใหม สถานศึกษาจะตองกรอก
ขอมูลใหตรงกับฉบับเดิม และใหนายทะเบียน หัวหนาสถานศึกษาคนปจจุบันเปนผูลงนาม
------------------------

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ
แบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ระดับ .................... ครั้งที่ .......... ปการศึกษา .................................
สถานศึกษา .....................................................เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด ..........................................
ที่

รหัส
ประจําตัว

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

เลขที่หลักฐาน
เลขที่
แสดงผล
ประกาศนียบัตร
การประเมิน

ชื่อ-ชื่อสกุล

วัน เดือน
ปเกิด

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

หนา ...............

ผลการประเมิน : รอยละของ
คะแนนที่ได
ความรูและ
ความรูและ
ความคิด
ประสบการณ

หมายเหตุ

จํานวนผูผ านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ชาย

หญิง

รวม

ลงชือ่ ......................................ผูกรอก/พิมพ
(........................................)
ลงชื่อ........................................ผูทาน
(.........................................)
ลงชื่อ........................................นายทะเบียน
(.........................................)

อนุมัติการผานระดับการศึกษาตามหลักสูตร เมือ่ วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ............
ลงชือ่ ………………………………… (ผูอนุมัติ)
(..................................................)
ผูบริหารสถานศึกษา
วันที่ .............เดือน ............................พ.ศ. ..................

หนา ...............
ระดับ .................... ครั้งที่ .......... ปการศึกษา .................................
สถานศึกษา .....................................................เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด ..........................................
ที่

รหัส
ประจําตัว

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

เลขที่หลักฐาน
เลขที่
แสดงผล
ประกาศนียบัตร
การประเมิน

ชื่อ-ชื่อสกุล

วัน เดือน
ปเกิด

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ผลการประเมิน : รอยละของ
คะแนนที่ได
ความรูและ
ความรูและ
ความคิด
ประสบการณ

หมายเหตุ

จํานวนผูผ านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ชาย

หญิง

รวม

ลงชือ่ ......................................ผูกรอก/พิมพ
(........................................)
ลงชื่อ........................................ผูทาน
(.........................................)
ลงชื่อ........................................นายทะเบียน
(.........................................)

อนุมัติการผานระดับการศึกษาตามหลักสูตร เมือ่ วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ............
ลงชือ่ ………………………………… (ผูอนุมัติ)
(..................................................)
ผูบริหารสถานศึกษา
วันที่ .............เดือน ............................พ.ศ. ..................

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. คําอธิบายนี้ใชกรอกแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แบบรายงานนี้ ใชเปนหลักฐานรายงานขอมูลผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา
3. เมื่อหัวหนาสถานศึกษาอนุมัติผลผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตามหลักสูตรและออกหลักฐาน
แสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาแลว ใหจดั ทํารายงานตามแบบพิมพนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวัน
อนุมัติผล จํานวน 2 ชุด จัดเก็บไวในที่ปลอดภัยของสถานศึกษา 1 ชุด จัดสงใหสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ที่ตนสังกัดกําหนดอีก 1 ชุด
4. สถานศึกษาหรือหนวยงานที่ไดรับแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาใหเก็บไวเปน
หลักฐานตลอดไป
5. ใหกรอกรายการทุกชองใหสมบูรณ ชัดเจน
6. รายงาน 1 แผน มี 2 หนา ใตชื่อผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาคนสุดทายใหขีดเสนใตดวย
หมึกสีแดงและใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ กรณีใชหลายแผนใหเรียง
แผนที่ เลขที่ ตามลําดับ
7. การกรอกแบบรายงาน
7.1 ระดับการศึกษา ใหกรอก ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.2 ครั้งที่ .... ปการศึกษา .... ใหกรอกครั้งทีใ่ นปการศึกษาที่อนุมัตใิ หผานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาตามหลักสูตร
7.3 สถานศึกษา ........... ใหกรอกชื่อสถานศึกษาหรือหนวยงานที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษา
7.4 เขต/อําเภอ ........... จังหวัด ................ ใหกรอกสถานที่ตั้งใหชัด
7.5 ที่ ......... กรอกเลขที่ เรียงตามลําดับจากนอยไปมาก
7.6 รหัสประจําตัว ใหกรอกรหัสประจําตัวผูเขาประเมินที่ผานการเทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษา
ออกให ตามลําดับจากนอยไปมาก
7.7 เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขตามสําเนาทะเบียนบาน
7.8 เลขที่หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเลขที่ประกาศนียบัตร ใหกรอกเลขที่
ใหตรงกับของแตละคนที่สถานศึกษาออกให
7.9 ชื่อ-ชื่อสกุล กรอกใหชัดเจน ถูกตอง ระบุคํานําหนา นามหรือยศดวย

7.10 วัน เดือน ปเกิด กรอกสั้น ๆ เชน 1 พฤษภาคม 2500
7.11 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา มารดา กรอกใหชดั เจนถูกตอง
กรณีไมมีหลักฐาน ชื่อ- ชื่อสกุลบิดา มารดา ให “—”
7.12 ผลการประเมิน ใหนําขอมูลในหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาของแตละคน
มากรอกใหตรงกัน
7.13 จํานวนผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาแยกเปน ชาย-หญิง และรวม
7.14 ผูเขียน/พิมพ ผูทาน ผูตรวจและนายทะเบียนใหลงลายมือชื่อและชื่อสกุล ทุกหนา
7.15 อนุมัติการผานการเทียบระดับการศึกษา ตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ...... เดือน .............พ.ศ.....
ใหกรอกวันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. .......
ที่ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติการผานการเทียบระดับการศึกษาตามหลักสูตร
7.16 ผูบริหารสถานศึกษา ใหลงลายมือชื่อ และชื่อ- ชื่อสกุลเต็ม พรอมตําแหนง ในแผนที่มีชื่อ
ผูผานการเทียบระดับการศึกษา ตามหลักสูตรคนสุดทาย
7.17 วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. ........... ใหใสวนั ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนาม
------------------------------------------สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

