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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  แบบหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแบบรายงาน 
ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

ด้วยหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาและแบบรายงานผู้ผ่าน 
การประเมินเทียบระดับการศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  
เพิ่มเติมหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
และแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เม่ือวันที่  
๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ไม่สอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เพื่อให้หลักฐานระเบียนแสดงผลการ 
ประเมินเทียบระดับการศึกษาและแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาสอดคล้องกับ 
สาระ  มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษานั้น  และเพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมการดําเนินงาน
และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  ครบถ้วน  เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  สมควรให้มีแบบ
หลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาและแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามข้อ  ๑๓  วรรคสาม  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการประเมิน
เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ํากว่าปริญญา  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  เพิ่มเติมหลักฐาน
ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและแบบรายงาน
ผู้ผ่าน  การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เม่ือวันที่  ๓๐  เมษายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้หลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กศน.๑ทศ-)  และแบบรายงานผู้ผ่านการประเมิน 
เทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กศน.๓ทศ-)  
แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สป ๖๓๔/๒๕๕๔  เรื่อง  การใช้ระเบียนแสดงผลการประเมิน 
เทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กศน.๑ทศ-)   
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแบบรายงานผู้ผ่าน 
การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

______________________ 
 

 เพื่ อให้การใช้ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการ ศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระดับตํ่ากว่าปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ วรรคแรก การจัดทํา
หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาทุกแห่ง
ต้องใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา        
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแบบพิมพ์ การพิมพ์ การซื้อ และการควบคุมการ
จัดทําระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา (กศน.๑ทศ-) ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหลักฐานแสดงผลการประเมิน ที่สถานศึกษาต้องออกให้กับผู้เข้าประเมินทุกคน    
ที่ผ่านการเทียบระดับการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา หรือเมื่อมีความจําเป็นต้องออกจากสถานศึกษา โดยใช้
แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเท่าน้ัน 
 ๒. ลักษณะแบบพิมพ์ 
 ๒.๑  แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จําแนกเป็น ๓ แบบ คือ 
 ๒.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (กศน.๑ทศ–ถ) 
 ๒.๑.๒ ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.๑ทศ–ต) 
 ๒.๑.๓ ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.๑ทศ–ป) 
 ในการออกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาจะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับระดับการศึกษาของ  
ผู้ผ่านการประเมิน 
 

 
 
 



-๒- 
 

 ๒.๒  แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา จัดทําไว้ ๒ แบบ เพื่อสถานศึกษาเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับวิธีการจัดทําเอกสารของตน คือ 
  ๒.๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน สําหรับใช้กรอกข้อมูล
ด้วยการเขียนหรือการพิมพ์ 
 ๒.๒.๒ แบบพิมพ์สําหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะ  
ช่ือเอกสารแต่ละระดับการศึกษาและหมายเลขควบคุมเอกสารเท่าน้ัน 
 ๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร จึงกําหนดให้มี ชุดที่ และเลขที่  
ประจําระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแต่ละระดบั
การศึกษา ดังน้ี 
 ๒.๓.๑ ชุดที่ ในแต่ละระดับการศึกษาให้ใช้ เลข ๕ หลัก โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ ๐๐๐๐๑ จนถึง
๙๙๙๙๙ 
 ๒.๓.๒ เลขที่ ประจําระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ใช้เลข ๖ หลัก โดยเริ่มต้ังแต่ ๐๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙๙ ให้เลขที่ประจํา
ระเบียน เป็นเลขย่อยของเลขชุดที่แต่ละชุด 
 ๓.  การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๓.๑ ให้องค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) จัดพิมพ์ภายใต้การควบคุมของสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี เป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์ให้สถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 ๔.  การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ์ กศน.๑ทศ–ถ, กศน.๑ทศ–ต, กศน.๑ทศ–ป ให้ถือ
ปฏิบัติดังน้ี 
 ๔.๑  ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และสถานศึกษาที่ทํา
หน้าที่เทียบระดับการศึกษา จัดทําบัญชีรับ–จ่าย แบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน 
 ๔.๒  กรณีแบบพิมพ์ เกิดสูญหายระหว่างทางขณะทําการขนส่งหรือสูญหายด้วยเหตุอื่นๆ หรือ
เขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการชํารุดเสียหายด้วยเหตุอื่นใด จนไม่อาจใช้การได้ ให้ดําเนินการดังนี้ 
 ๔.๒.๑ กรณีมีความเสียหาย หรือสูญหายเกิดข้ึนในส่วนกลาง ให้ผู้ทําให้เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย ได้แก่ สถานศึกษา หรือสํานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร หรือองค์การค้าของ สกสค. รายงาน
เลขาธิการ กศน. โดยด่วน 
 ๔.๒.๒ กรณีมีความเสยีหายหรอืสญูหายเกิดข้ึนในส่วนภูมิภาค ให้ผูท้ําใหเ้กดิความเสียหาย
หรือสูญหาย ได้แก่ สถานศึกษา หรือสํานักงาน กศน.จังหวัด รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด โดยด่วน 
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  ๔.๒.๓ ให้เลขาธิการ กศน. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ดําเนินการสอบสวนและ
รายงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๔.๒.๔ ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ประกาศยกเลิกแบบ
พิมพ์ฉบับที่เสียหาย หรือสูญหาย พร้อมทั้งแจ้งกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการอื่นๆ เพื่อมิให้
เจ้าหน้าที่รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาฉบับที่เสียหายหรือสูญหายนั้น 
  ๔.๒.๕ กรณีมีความเสยีหายอันเนื่องจากเขียนผิดพลาดหรอืจากกรณีอื่นๆ จนไม่อาจใช้การได้ 
ให้ขีดเส้นทแยงมมุในแบบพมิพ์ระเบียนแสดงผลการประเมนิเทียบระดับการศึกษาด้วยหมกึสีแดง ๒ เส้น 
แล้วให้ติดไว้กับต้นข้ัว 
 ๕.  ให้มีนายทะเบียน โดยให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้แต่งต้ัง 
 ๖. ในการออก กศน.๑ทศ–ถ, กศน.๑ทศ–ต, กศน.๑ทศ–ป จะต้องออกเลขชุดที่ เลขที่ และกรอก
รายการต่างๆ ให้ตรงกับต้นฉบับ และสถานศึกษาจะต้องทําบัญชีการออก กศน.๑ทศ–ถ, กศน.๑ทศ–ต, 
กศน.๑ทศ–ป ไว้เป็นหลักฐานในทุกกรณี 
 กรณีที่ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา รับเอกสารระเบียนแสดงผลการประเมินเทยีบระดับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.๑ทศ-) ไปแล้ว เมื่อมีความจําเป็นต้องขอฉบับใหม่ 
สถานศึกษาจะต้องกรอกเลขชุดที่ เลขที่ และรายการต่างๆ ให้ตรงกับเอกสารต้นฉบับ 
 ๗. สถานศึกษาจะต้องออกและกรอกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.๑ทศ–ถ, กศน.๑ทศ–ต, กศน.๑ทศ–ป) โดยปฏิบัติตามคําอธิบายแนบท้าย
คําสั่งน้ี 
  

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                 (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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คําอธิบายการจัดทํา 
ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กศน.๑ทศ-) 
 
เป็นเอกสารบันทึกผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วยผลการประเมินมาตรฐานในมิติประสบการณ์และมิ ติ 
ความรู้ความคิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลและรับรองผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา สถานศึกษา 
ที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาจะต้องออกเอกสารนี้ให้ผู้เข้ารับการประเมินทุกคนเมื่อผ่านการประเมินเทียบ 
ระดับการศึกษาหรือออกจากสถานศึกษา เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารในการสมัครเข้าทํางาน สมัครเข้าศึกษาหรือ
ดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องแสดงหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
(กศน.๑ทศ-) เป็นเอกสารบังคับแบบและควบคุม จํากัดการจําหน่ายจ่ายแจก ผู้มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารนี้ จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่าน้ัน 
การกรอกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑.  แนวปฏิบัติในการกรอกข้อมูล 
๑.๑ การกรอกข้อมูลในแบบระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กศน.๑ทศ-) จะใช้การพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
เครื่องพิมพ์ดีดหรือการเขียนก็ได้ เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการน้ัน ตลอดทั้งฉบับ 

๑.๒ ตัวเลขที่ใช้กรอก จะใช้เลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได้ แต่ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ 
๑.๓ ห้ามขูด ลบ ข้อมูลที่กรอกไปแล้ว 

๒.  การกรอกข้อมูลต่างๆ 
                  ๒.๑ รหัสประจําตัว ให้กรอกรหัสประจําตัวของผูผ้่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ที่สถานศึกษาออกให ้ตามแบบที่สํานักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

๒.๒ ชื่อ-ชื่อสกุล ให้กรอกช่ือ และช่ือสกุลของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
พร้อมคํานําหน้าช่ือหรือยศ ให้กรอกคําเต็ม เช่น นาย นาง นางสาว จ่าสิบตรี 

๒.๓ เพศ ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ     
การศึกษา ให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนบ้าน 

๒.๔ ศาสนา ให้กรอกช่ือศาสนาที่ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานับถือ 
๒.๕ สัญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามทะเบียนบ้านหรือ

หลักฐานที่ทางราชการกําหนด 
๒.๖ เกิดวันท่ี..........เดือน...........พ.ศ. .......... ให้กรอกคําเต็ม เช่น ๗ เมษายน ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 



 
 
๒.๗  เลขประจําตัวประชาชน ให้กรอกเลขตามทะเบียนบ้าน 
๒.๘ ชื่อ – ชื่อสกุล ของบิดา มารดา ให้กรอกช่ือและช่ือสกุล ระบุคํานําหน้านาม          

โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด กรณีไม่มีหลักฐาน ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา มารดา ให้กรอก – 
๒.๙ เข้าประเมินปีการศึกษา.........ให้กรอกเลขปีการศึกษาที่เข้าประเมินครั้งแรก 
๒.๑๐ สถานศึกษา ให้กรอกช่ือสถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษา 
๒.๑๑ เขต/อําเภอ และจังหวัด ให้กรอกตามที่ต้ังของสถานศึกษา 
๒.๑๒ สถานศึกษาเดิม ให้กรอกช่ือสถานศึกษาที่ออกหลักฐานวุฒิการศึกษาเดิม 
๒.๑๓ จังหวัด ให้กรอกช่ือจังหวัดที่สถานศึกษาเดิมต้ังอยู่ 
๒.๑๔ วุฒิเดิม ให้กรอกวุฒิการศึกษาเดิม ก่อนเข้าประเมินในระดับที่กําลังจะประเมิน      

เทียบระดับการศึกษา เช่น ป.๖ หรือระดับที่ ๓ หรือ ม.๓ หรือ ม.ศ.๓ หรือระดับที่ ๔ หรือเปรียญธรรม..... 
๓.  การกรอกข้อมูลเก่ียวกับผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

๓.๑ ปีการศึกษา ให้กรอกครั้งที่/ปีการศึกษาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ให้ชัดเจน เช่น ๑/๒๕๕๑ หรือ ๒/๒๕๕๑ 

๓.๒ มิติการประเมิน ให้กรอกผลการประเมิน 
๑. มิติประสบการณ์ 
๒. มิติความรู้ความคิด 

๓.๓ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ให้ใส่ ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละมิติ เป็นทศนิยม ๒ 
ตําแหน่ง เช่น ๕๙.๐๐, ๖๕.๗๕, ๘๖.๕๐ 

๓.๔ ผลการประเมิน ให้กรอก ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน 
๓.๕ กรณีที่มีการโอนผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ให้กรอก  

ร้อยละของคะแนนที่ได้ และในช่องผลการประเมินให้กรอก ผ่าน* 
๔.  สรุปผลการประเมิน 

๔.๑ รวมประเมินผ่าน.....มิติ ให้กรอกจํานวนมิติ ที่ผ่านการประเมิน เช่น ๒ หรือ ๑ 
๔.๒ ผ่านการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ....... ให้กรอก   

วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ผ่านการประเมินเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ   
๔.๓ วันอนุมัติผล ให้กรอกวันที่......เดือน.................. พ.ศ............... ที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

อนุมัติผลใหผ้่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา เช่น ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 
๔.๔ ออกให้วันท่ี ให้ใส่วันที่ออกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
๔.๕ เหตุท่ีออก หากประเมินผ่าน ๒ มิติ ให้กรอก “ผ่านระดับการศึกษา ระดับ...........” 

กรณีที่ลาออกให้กรอก “ลาออกเพราะ................................................................” หรือ “ลาออกเพื่อ
........................” 

๔.๖ นายทะเบียน ให้ลงลายมือช่ือ พร้อมพิมพ์หรือเขียนช่ือ – ช่ือสกุล กํากับให้ชัดเจน 
๔.๗  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาลงลายมือช่ือ พร้อมพิมพ์หรือ 
 
 
 
 



 
 

เขียนช่ือ–ช่ือสกุล หรือประทับตรา ช่ือ – ช่ือสกุล ที่ชัดเจนไว้ใต้ลายมือช่ือ และกรอก วัน เดือน พ.ศ. ที่ลงนาม 
๕.  วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

๕.๑ สถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ที่สั่งซื้อจากองค์การค้าของ สกสค. เป็นต้นฉบับเอกสาร 
ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง แต่ไม่ต้องติดรูปถ่าย
ของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและผู้อํานวยการสถานศึกษา 
เอกสารต้นฉบับน้ีสถานศึกษาต้องเก็บรักษาไว้อย่างดี อย่าให้เกิดการชํารุด เสียหาย สูญหายหรือมีการปลอมแปลง 
เอกสารหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารเป็นอันขาด 

๕.๒ เมื่อจะออกเอกสารให้ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้จัดทําเอกสารคู่ฉบับ 
ข้ึน ๒ ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสําเนาจากต้นฉบับ แล้วติดรูปถ่ายของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม.ในช่องติดรูปถ่าย  
 กรณีที่จัดทําเอกสารคู่ฉบับด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ การคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับ       
ต้องตรวจสอบให้สมบูรณ์ ถูกต้องตรงกัน และกรอกเลขชุดที่ ........ เลขที่ ......... ให้ตรงกับเอกสารต้นฉบับ 
ทั้ง ๒ ฉบับ 

๕.๓ ให้นายทะเบียนและผู้อํานวยการสถานศึกษาลงนามในเอกสาร กศน.๑ทศ- คู่ฉบับ       
ที่จัดทําข้ึนทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกับลงวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ. ........ ด้วยหมึกสีนํ้าเงิน แล้วประทับตรา
ประจําสถานศึกษาให้บางส่วนติดรูปถ่ายและบางส่วนติดบนส่วนที่เป็นลายมือช่ือของหัวหน้าสถานศึกษา 
โดยใช้สีแดงชาด 

๕.๔ สถานศึกษามอบเอกสาร กศน.๑ทศ- ที่จัดทําข้ึนน้ีให้ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา ๑ ฉบับ ส่วนคู่ฉบับอีก ๑ ฉบับ ให้สถานศึกษาเก็บรักษารวมกับต้นฉบับตลอดไป 

๕.๕ กรณีที่ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษารับเอกสาร กศน.๑ทศ- ไปแล้ว เมื่อมี 
ความจําเป็นต้องขอฉบับใหม่ ให้ย่ืนคําร้องพร้อมด้วยเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ในการขอเอกสารฉบับใหม ่
ให้สถานศึกษาดําเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดทําไว้ตามวิธีการข้างต้น  

สําหรับรูปถ่ายที่นํามาติดน้ัน ต้องเป็นรูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน และให้นายทะเบียนและผู้อํานวยการ 
สถานศึกษาที่ดํารงตําแหน่งขณะที่ได้รับคําร้องนั้นเป็นผู้ลงนามในเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สป  ๖๓๕/๒๕๕๔  เรื่อง  การจัดทํา จัดส่ง และจัดเก็บแบบรายงานผู้ผ่าน 
การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กศน.๓ทศ-)  แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมิน
เทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแบบรายงานผู้ผ่าน
การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

______________________________ 
 

 เพื่อให้การจัดทํา จัดส่ง และจัดเก็บแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากว่าปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ วรรคสอง    
การจัดทํารายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเพื่อประโยชน์ในการควบคุม การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาและการตรวจสอบคณุสมบติัทางการศึกษา
ของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนด
แบบพิมพ์ การสั่งซื้อ การจัดทํา จัดส่ง และจัดเก็บแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังต่อไปน้ี 
 ๑.  สถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่าน้ัน 
ในการจัดทําสถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ตามช่ือย่อของแต่ละระดับการศึกษา ดังน้ี 
 ๑.๑ ระดับประถมศึกษา ใช้ช่ือย่อ กศน.๓ทศ–ถ 
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ช่ือย่อ กศน.๓ทศ–ต 
 ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ช่ือย่อ กศน.๓ทศ–ป 
 ๒.  การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ถือปฏิบัติดังน้ี 
 ๒.๑ ให้องค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นผู้จัดพมิพ์ภายใต้การควบคุมของสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.๒ การสัง่ซื้อแบบพมิพ ์ให้ผูอ้ํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดหรือกรงุเทพมหานครแล้วแต่
กรณี เป็นผู้สัง่ซื้อแบบพมิพ์ใหส้ถานศึกษาที่ทําหน้าที่ประเมนิเทียบระดับการศึกษาในเขตพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ 
 ๓.  การจัดทําแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้ดําเนินการดังน้ี 
 ๓.๑ แต่งต้ังนายทะเบียนอย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดทําแบบรายงานผู้ผ่านการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา และเอกสารสําคัญอื่นๆ ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา และแต่งต้ัง
คณะทํางานประกอบด้วยผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทานและผู้ตรวจ ดําเนินการจัดทํารายงานผู้ผ่านการประเมิน 
เทียบระดับการศึกษา ภายใต้การกํากับของนายทะเบียนเป็นคราวๆ ไป 

 



 
 

-๒- 
 

 ๓.๒ เมื่อจัดทําแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะทํางานและนายทะเบียนลงนามในช่อง
ที่กําหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาลงนามอนุมัติผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
 ๓.๓ สถานศึกษาต้องจัดทําแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กศน.๓ทศ-ถ, กศน.๓ทศ-ต, กศน.๓ทศ-ป) ตามแบบที่
กําหนด ครั้งละ ๒ ชุด จัดเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด ส่งไปเก็บรักษาที่สํานักงาน กศน.
จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
 สถานศึกษาต้องจัดส่งแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา (กศน.๓ทศ-) ไปยังหน่วยงาน
ดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาแต่ละครั้ง 
 ๔.  การจัดเก็บรักษา 
 สถานศึกษาและหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
(กศน.๓ทศ-) จะต้องจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยตลอดไป อย่าให้ชํารุด เสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลเป็นอันขาด เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในรูปของ CD.ROM หรือ
เทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหน่ึงก็ได้ 
 กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา (กศน.๓ทศ-) ที่เก็บรักษาไว้       
ไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูลในเอกสารหลักฐานฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
 ๕. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายช่ือในแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
(กศน.๓ทศ-) ให้สถานศึกษาที่ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเทยีบระดับการศึกษา 
ย่ืนคําร้องต่อสํานักงาน กศน.จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีที่สถานศึกษาต้ังอยู่ และให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยมีผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายช่ือผู้ผ่าน
การประเมินเทียบระดับการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา และเมื่อได้ข้อเท็จจริงประการใดแล้ว ให้รายงานผล
พร้อมหลักฐานต่างๆ ให้สํานักงาน กศน.ทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                                   (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



กระทรวงศึกษาธิการ 
แบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ............ 

ครั้งที่...... ปีการศึกษา.............. ชื่อสถานศึกษา...................................................... เขต/อําเภอ....................... จังหวัด............................ 
 

ที่ 

รหัสประจําตวั        
ผู้เข้าประเมิน 

ชุด-เลขที่ กศน.๑ทศ- ชื่อ 

วัน เดือน ปีเกิด 

ชื่อ-ชื่อสกุลบดิา ผลการประเมิน 
เข้าร่วมสัมมนา

วิชาการ 
(วัน เดือน ปี) 

หมายเหต ุ
เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ประกาศนียบัตร ชื่อสกุล ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา 

มิติที่ ๑ ประสบการณ ์
คดิเป็นร้อยละ 

มิติที่ ๒ ความรู้ความคิด
คดิเป็นร้อยละ 

          
    

          
    

          
    

          
    

          
    

          
    

 

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

................................ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ 

................................ผู้ทาน 

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

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

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

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

(....) กศน.๓ทศ-ถ 
(....) กศน.๓ทศ-ต 

(....) กศน.๓ทศ-ป 



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

ที่ 

รหัสประจําตวั        
ผู้เข้าประเมิน 

ชุด-เลขที่ กศน.๑ทศ- ชื่อ 

วัน เดือน ปีเกิด 

ชื่อ-ชื่อสกุลบดิา ผลการประเมิน 
เข้าร่วมสัมมนา

วิชาการ 
(วัน เดือน ปี) 

หมายเหต ุ
เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ประกาศนียบัตร ชื่อสกุล ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา 

มิติที่ ๑ ประสบการณ ์
คดิเป็นร้อยละ 

มิติที่ ๒ ความรู้ความคิด
คดิเป็นร้อยละ 

          
    

          
    

          
    

          
    

          
    

          
    

 

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

 หน้า...

................................ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ 

................................ผู้ทาน 

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

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

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

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

(....) กศน.๓ทศ-ถ 
(....) กศน.๓ทศ-ต 

(....) กศน.๓ทศ-ป 

หนา......./............ 



คําอธิบายการจัดทําแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กศน.๓ทศ-) 

______________________ 
 

แบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา (กศน.๓ทศ-) เป็นแบบรายงาน ช่ือ และข้อมูล
ของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา      
ข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็น
เอกสารสําหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่ละคนตลอดไป 

๑. การจัดทําและการเก็บรักษาแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
๑.๑ ให้สถานศึกษาจัดทําแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใน ๓๐ วัน นับจาก       
วันอนุมัติผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาแต่ละครั้ง จํานวน ๒ ชุด จัดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยของ
สถานศึกษา ๑ ชุด อีก ๑ ชุด จัดส่งให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด หรอืกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

๑.๒ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก็บรักษาเอกสารนี้ จะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้ไว้ในที่
ปลอดภัยตลอดไป อย่าให้ชํารุด เสียหาย หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไขเป็นอันขาด เพื่อความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้ในรูปของ CD.ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทาง
หน่ึงก็ได้ 

๑.๓ ในการดําเนินงานจัดทําแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา สถานศึกษา
ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนของสถานศึกษาเป็นผู้จัดทําและควรให้มีคณะทํางานพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ก่อนเสนอให้หัวหน้าสถานศึกษาลงนาม 

๒. การกรอกแบบรายงาน กศน.๓ทศ- ให้ปฏิบัติดังน้ี 
๒.๑ การกรอกแบบ กศน.๓ทศ- จะใช้การพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีดหรือ

การเขียนก็ได้ เมื่อใช้อย่างใดแล้วให้ใช้อย่างนั้นตลอดทั้งฉบับ 
๒.๒ ตัวเลขที่กรอก จะใช้เลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได้ ขอให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ 
๒.๓ ห้ามขูด ลบ เป็นอันขาด เมื่อเกิดความผิดพลาดต้องแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อมูลที่ผิด แล้วเขียน

ข้อมูลที่ถูกต้องเหนือข้อมูลที่ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดง และให้หัวหน้าสถานศึกษาลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง 
๓. การกรอกรายการข้อมูลต่างๆ ให้ปฏิบัติดังน้ี 

๓.๑ ใส่เครื่องหมาย ใน ( ) หน้าอักษรย่อ กศน.๓ทศ-ถ, กศน.๓ทศ-ต, กศน.๓ทศ-ป ให้ตรง
ตามระดับการศึกษาที่ต้องการรายงาน 

๓.๒ ระดับ......ให้กรอก ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 



๓.๓ ครั้งที.่....ปีการศึกษา........ให้กรอกครั้งที่ในปีการศึกษาที่อนุมัติใหผ้่านการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา 

๓.๔ ช่ือสถานศึกษา...........ให้กรอกช่ือสถานศึกษาหรอืหน่วยงานที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษา 
๓.๕ เขต/อําเภอ............จังหวัด................ให้กรอกสถานที่ต้ังให้ชัดเจน 
๓.๖ ที่.......ให้กรอกเลขที่เรียงลําดับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาที่ได้รับการตัดสิน

และอนุมัติผลในครั้งน้ัน ให้เริ่มจาก ๑ ทุกครั้ง 
๓.๗ รหัสประจําตัว ให้กรอกเลขรหัสประจําตัวผู้เข้าประเมินที่ผ่านการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาที่สถานศึกษาออกให้ ตามลําดับจากน้อยไปมาก 
๓.๘ เลขประจําตัวประชาชน ให้กรอกตัวเลขตามทะเบียนบ้าน 
๓.๙ ชุดที่-เลขที่ กศน.๑ทศ- และเลขที่ประกาศนียบัตร ให้กรอกชุดที่-เลขที่ กศน.๑ทศ- ให้ตรงกับ

ของแต่ละคนที่สถานศึกษาออกให้ 
๓.๑๐ ช่ือ-ช่ือสกุล กรอกให้ชัดเจน ถูกต้อง ระบุคํานําหน้านามหรือยศด้วย โดยเขียน คําเต็ม

ทั้งหมด เช่น นาย นางสาว จ่าสิบตรี 
๓.๑๑ วัน เดือน ปีเกิด ให้กรอกตัวเลข วันที่ ช่ือเดือน เลข พ.ศ. เกิด ให้ตรงตามทะเบียนบ้าน 

เช่น ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๐ 
๓.๑๒ ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา ช่ือ-ช่ือสกุลมารดา กรอกให้ชัดเจน ระบุคํานําหน้านาม โดยเขียนคําเต็ม

ทั้งหมด กรณีไม่มีหลักฐาน ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา มารดา ให้กรอก – 
๓.๑๓ ผลการประเมิน : มิติที่ ๑ ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ มิติที่ ๒ ความรู้ความคิด คิดเป็น

ร้อยละ  ให้นําข้อมูลในระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของแต่ละคนมากรอกให้ตรงกัน 

๓.๑๔  เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (วันที่ เดือน ปี) ให้ระบุวันที่ เดือน ปีพ.ศ. ตามที่ระบุไว้ใน
ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ของแต่ละคนมากรอกให้ตรงกัน 

๓.๑๕ จํานวนผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้กรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผู้ได้รับ   
การอนุมัติให้ผ่านการประเมินเทียบระดับระดับการศึกษาในครั้งน้ันๆ จําแนกเป็น ชาย หญิง และจํานวนรวม 

๓.๑๖ ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ และนายทะเบียน ตามที่สถานศึกษามีคําสั่งแต่งต้ังให้
จัดทําแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ลงลายมือช่ือในช่องกําหนดในแบบพิมพ์             
ทุกแผ่น 

๓.๑๗ อนุมัติผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้กรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ตามที่ผู้มีอํานาจ   
ลงนามอนุมัติในแบบสรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๑๘ ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา ลงลายมือช่ือในช่องที่กําหนดพร้อมช่ือตัวบรรจง และกรอก
วันที่ ช่ือเดือนและเลข พ.ศ. ในวันที่ลงลายมือช่ือ 

 
 
 
 
 



๓.๑๙ เอกสารหน้าต่อไป ให้กรอก ครั้งที่ ปีการศึกษา ช่ือสถานศึกษา เขต/อําเภอ จังหวัด 
ที่อนุมัติผลการประเมินในครั้งน้ันๆ ให้ตรงกับข้อมูลในเอกสารด้านหน้า ส่วนข้อมูลอื่นๆ ให้กรอกเช่นเดียว 
กับเอกสารด้านหน้า 

๓.๒๐ เมื่อกรอกรายการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาทุกคนแล้ว ให้ขีดเส้นด้วย
หมึกสีแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัดถัดต่อจากชื่อผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
คนสุดท้ายลงมา เพื่อไม่ให้มีการกรอกรายการเพิ่มเติมและให้หัวหน้าสถานศึกษาลงลายมือช่ือรับรอง
กํากับไว้ในแนวเส้นน้ีด้วย 

๓.๒๑ หน้า......./.......... ให้กรอกหมายเลขหน้า ค่ันด้วยเครื่องหมาย “/” แล้วตามด้วยจํานวน
หน้าทั้งหมดของแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ เช่น หน้า ๓/๖ หมายความว่า แผ่นน้ีเป็น
หน้าที่ ๓ จากแบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ ทั้งหมดจํานวน ๖ หน้า ทั้งน้ี หน้าแรกไม่ต้องใส่
เลขหน้า แต่ให้นับเป็นหน้า ๑ 
 
                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




