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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดบัการศกึษานอกระบบ

และ 
การศึกษาตามอัธยาศัยและแบบรายงานผูผานการประเมนิเทียบระดบัการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศัย๑ 
   

 
ดวยหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา และแบบรายงานผูผาน

การประเมินเทียบระดับการศึกษา ตามแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมิน
เทียบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 
๒๕๕๑ ยังขาดความสมบูรณในเนื้อหาท่ีสําคัญ เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนเกิดประโยชนตอทางราชการ จึงสมควรเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติม 
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอ ๑๓ วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย

การประเมินเทียบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และแบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่แนบทายระเบียบดังกลาว และใหใชหลักฐาน
แสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และแบบ
รายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แนบทาย
ประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้ 

 
๑. ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
๒. ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
๓. ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔. แบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปการศึกษา 

๒๕๕๑ เปนตนไป 
 
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หนา ๓๕/๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา กศน.1ทศ-ถ ชุดที่.......... เลขที่
.............. 

๒.  ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กศน.1ทศ-ต ชุดที่.......... 
เลขที่.............. 

๓.  ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.1ทศ-ป ชุดที่.......... 
เลขที่.............. 

๔.  ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา กศน.1ทศ-ถ ชุดที่.......... เลขที่
.............. 

๕.  ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กศน.1ทศ-ต ชุดที่.......... 
เลขที่.............. 

๖.  ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.1ทศ-ป ชุดที่.......... 
เลขที่.............. 

๗.  กระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ............ครั้งที่ .... ป
การศึกษา........... ช่ือสถานศึกษา ............................................ เขต/อําเภอ
.............................จังหวัด................................... 

๘.  ครั้งที่ .... ปการศึกษา........... ช่ือสถานศึกษา ……….............................. 
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...................................... 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 


