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คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สป ๒๒๖/๒๕๕๒ 

เร่ือง การจัดทาํ จดัสง และจดัเก็บแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กศน.3ทศ-)๑ 
   

 
เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินเทียบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ 
๑๓ วรรคสอง เก่ียวกับการจัดทํารายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษาทุก
แหงตองใชเหมือนกันเพื่อประโยชนในการควบคุม การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาและการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษาของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแบบพิมพ การสั่งซื้อ การจัดทํา จัดสง และจัดเก็บ
แบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 

 
๑ .  ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี ทํ า ห น า ที่ เ ที ย บ ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ ช แ บ บพิ มพ ที่

กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเทานั้น ในการจัดทํา สถานศึกษาตองใชแบบพิมพตามชื่อยอของแต
ละระดับการศึกษา ดังนี้ 

๑.๑ ระดับประถมศึกษา ใชช่ือยอ กศน.3ทศ-ถ 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชช่ือยอ กศน.3ทศ-ต 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชช่ือยอ กศน.3ทศ-ป 
 
๒. การพิมพและการสั่งซื้อแบบพิมพ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ ใหองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปนผูจัดพิมพภายใตการควบคุมของสํานักงาน กศน. 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒ .๒ การสั่ งซื้อแบบพิมพ ใหผู อํานวยการสํานักงาน กศน .จังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี เปนผูส่ังซื้อแบบพิมพใหสถานศึกษาท่ีทําหนาที่ประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
๓. การจัดทําแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ใหดําเนินการ 

ดังนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หนา ๕๐/๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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๓.๑ แตงตั้งนายทะเบียนอยางเปนทางการ เพ่ือรับผิดชอบการจัดทําแบบรายงาน 
ผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา และเอกสารสําคัญอื่น ๆ ในการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาและแตงตั้งคณะทํางานประกอบดวยผูเขียน/ผูพิมพ ผูทานและผูตรวจ ดําเนินการจัดทํา
รายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภายใตการกํากับของนายทะเบียนเปนคราว ๆ ไป 

๓.๒ เมื่อจัดทําแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสร็จเรียบรอยแลว ใหคณะทํางานและนาย
ทะเบียนลงนามในชองที่กําหนดไวทุกแผน กอนเสนอใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามอนุมัติผล
การประเมินเทียบระดับการศึกษา 

๓.๓ สถานศึกษาตองจัดทําแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กศน.3ทศ-ถ, กศน.3ทศ-ต, 
กศน.3ทศ-ป) ตามแบบที่กําหนด ครั้งละ ๒ ชุด จัดเก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด และอีก ๑ 
ชุด สงไปเก็บรักษาที่สํานักงาน กศน.จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 

สถานศึกษาตองจัดสงแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
(กศน.3ทศ-) ไปยังหนวยงานดังกลาวขางตนใหแลวเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติ
ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาแตละครั้ง 

 
๔. การจัดเก็บรักษา 
สถานศึกษาและหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาแบบรายงานผูผานการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา (กศน.3ทศ-) จะตองจัดเก็บรักษาใหปลอดภัยตลอดไป อยาใหชํารุด 
เสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลเปนอันขาด เพ่ือความสะดวกในการคนหาขอมูล 
สถานศึกษาอาจเก็บขอมูลในรูปของ CD.ROM หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดอีกทางหนึ่งก็ได 

กรณีขอมูลในแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา (กศน.3ทศ-
) ที่เก็บรักษาไวไมตรงกัน ใหยึดขอมูลในเอกสารหลักฐานฉบับที่เก็บรักษาไวที่สํานักงาน กศน. 
จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี เปนขอมูลที่ถูกตอง 

 
๕. การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมรายชื่อในแบบรายงานผูผานการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา (กศน.3ทศ-) ใหสถานศึกษาที่ตองการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมรายชื่อ
ผูผ านการประเมินเทียบระดับการศึกษา  ย่ืนคํารองตอสํานักงาน  กศน .จังหวัด  หรือ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ที่สถานศึกษาตั้งอยู และใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา
ขอเท็จจริง โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมรายชื่อผูผานการประเมิน
เทียบระดับการศึกษารวมเปนคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง ในการแกไข เปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมรายชื่อผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา และเมื่อไดขอเท็จจริงประการใดแลว 
ใหรายงานผลพรอมหลักฐานตาง ๆ ใหสํานักงาน กศน.ทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  คําอธิบายการจัดทําแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กศน.3ทศ- ) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 


