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ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร 
ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมิน
เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  และข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบ
ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา”  หมายถึง  สํานักงาน  กศน.  สํานักงาน  กศน.จังหวัด  

หรือสํานักงาน  กศน.กทม. 
“สถานศึกษา”  หมายถึง  สถานศึกษา  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ที่รัฐมนตรีกําหนดให้

ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
“การเทียบระดับการศึกษา”  หมายถึง  การนําผลการเรียน  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

จากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ  หรือหลักสูตรฝึกอบรม  ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การทํางานมาประเมิน
เพื่อเทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง   

“การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายถึง  การนําผล   
การเรียน  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ  หรือ
หลักสูตรฝึกอบรม  ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ  
หรือจากประสบการณ์การทํางาน  มาประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

“การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายถึง  การเทียบระดับการศึกษา  และการเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจ 
ออกประกาศ  หลักเกณฑ์  รวมทั้งการตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้คํานึงถึงความสะดวกของผู้ขอเทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความพร้อมของสถานศึกษาเป็นสําคัญ 

ข้อ ๗ สถานศึกษาที่มีหน้าที่ดําเนินการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะต้องประกาศ
กําหนดให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยื่นคําร้องขอเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และดําเนินการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการทั่วไป  ไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๘ การประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี  ๒  วิธี  คือ  การประเมินเทียบระดับ
การศึกษา  และการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

หมวด  ๒ 
การเทียบระดับการศึกษา 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน 
(๓) มีพื้นความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ํากว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษา 

หนึ่งระดับ  ยกเว้นการขอเทียบระดับประถมศึกษา 
(๔) ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  ซ่ึงกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ  

หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ 
(๕) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา  และประกอบอาชีพ

อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
ข้อ ๑๐ ผู้ที่ประสงค์จะเทียบระดับการศึกษา  ให้ยื่นคําร้องขอเทียบระดับการศึกษา 

ที่สถานศึกษาในเขตบริการซ่ึงตนประกอบอาชีพตั้งอยู่  พร้อมจัดส่งหลักฐานการมีคุณสมบัติตามข้อ  ๙   
ข้อ ๑๑ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา  จํานวนไม่เกินห้าคน  

โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้น  จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านวัดผลและประเมินผลจํานวนหนึ่งคน  ดําเนินการประเมิน 
เทียบระดับการศึกษา   

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและให้หัวหน้า
สถานศึกษาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษานั้นจํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ  ทั้งนี้  อาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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ให้สํานักงาน  กศน.  จัดทํามาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษา  เพื่อใช้สําหรับประเมิน 
เทียบระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร  จัดทําหลักเกณฑ์  วิธีการ  กรอบและเครื่องมือ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา   

ข้อ ๑๒ การประเมินเทียบระดับการศึกษา  ให้ประเมินมวลประสบการณ์และความรู้ที่เป็น  
องค์รวมของบุคคล  ให้ครอบคลุมลักษณะที่สําคัญ  ทั้งด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยม  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษา  ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

ข้อ ๑๓ ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา  จะต้องได้รับการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ 
ระดับการศึกษาที่กําหนด  จึงจะถือว่าสําเร็จการศึกษาโดยผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา   

ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา  ที่ไม่ผ่านการประเมินตามวรรคหนึ่ง  สามารถเก็บสะสมผล 
การประเมินในส่วนที่ผ่านไว้ได้  แต่ต้องเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา  ให้ผ่านครบมาตรฐาน 
การเรียนรู้ระดับการศึกษาตามที่กําหนดภายใน  ๕  ปี  นับแต่วันที่อนุมัติผลตามคําร้องขอเทียบ 
ระดับการศึกษาครั้งแรก 

ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาจัดทําหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา   
เก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานศึกษาหนึ่งฉบับ  และมอบให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งฉบับ 

นอกจากหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง   
ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาส่งให้สํานักงาน  กศน.จังหวัดหรือสํานักงาน  
กศน.กทม.  หนึ่งฉบับ  และเก็บไว้ที่สถานศึกษาหนึ่งฉบับ 

หลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  และแบบรายงาน 
ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

หมวด  ๓ 
การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน   
(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา   
(๔) ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ   

หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ 
(๕) มีประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ที่ประสงค์จะเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ยื่นคําร้องขอ
เทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษาในเขตบริการซ่ึงตนประกอบอาชีพตั้งอยู่  พร้อมจัดส่งหลักฐาน 
การมีคุณสมบัติ  ตามข้อ  ๑๕ 

ข้อ ๑๗ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวนไม่เกินห้าคน  โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา 
ที่จะดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา  จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนและเป็นผู้มีความรู้ 
และประสบการณ์ด้านวัดผลและประเมินผลจํานวนหนึ่งคน  ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและให้หัวหน้า
สถานศึกษาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษานั้นจํานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ  ทั้งนี้  อาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย    

ข้อ ๑๘ การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ประเมิน
ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  การบริหารจัดการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ระดับการศึกษาที่ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมุ่งเน้นการนําความรู้  
ความสามารถไปสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดผลต่อตนเอง  ครอบครัว  หรือชุมชน 

ให้สํานักงาน  กศน.  และหน่วยงานกลางทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง  ร่วมจัดทํามาตรฐาน 
การเรียนรู้ระดับการศึกษาและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ข้อ ๑๙ การผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องผ่าน 
การประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ กําหนดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงจะถือว่าสําเร็จ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ผ่านการประเมิน 
ตามวรรคหนึ่ง  สามารถเก็บสะสมผลการประเมินในส่วนที่ผ่านไว้ได้  แต่ต้องเข้ารับการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา  ให้ผ่านครบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาตามที่กําหนดภายใน  ๕  ปี  นับแต่วันที่
อนุมัติผลตามคําร้องขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งแรก 

ข้อ ๒๐ ให้สถานศึกษาจัดทําหลักฐานระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานศึกษาหนึ่งฉบับ  และมอบให้ผู้ขอเทียบระดับ
การศึกษาหนึ่งฉบับ   

นอกจากหลักฐานระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งให้สํานักงาน  กศน.จังหวัดหรือสํานักงาน  กศน.กทม.  หนึ่งฉบับ  และ 
เก็บไว้ที่สถานศึกษาหนึ่งฉบับ 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

หลักฐานระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามวรรคหนึ่ง  และแบบรายงานผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

หมวด  ๔ 
การดําเนินงาน 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ ๒๒ การออกประกาศนียบัตร  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออก

ประกาศนียบัตร 
ข้อ ๒๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา  กํากับ  ดูแล  และตรวจสอบ  การดําเนินการ

เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ได้มาตรฐาน  เป็นธรรม  และกําหนดหลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อ ๒๔ ให้สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ข้อ ๒๕ ให้สํานักงาน  กศน.  เป็นหน่วยงานกลาง  ทําหน้าที่ จัดทํานโยบายแผนพัฒนา   
และประสานงานการดําเนินงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๖ การใดอยู่ระหว่างดําเนินการเทียบระดับการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ํากว่าปริญญา  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ํากว่าปริญญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ดําเนินการ 
ตามระเบียบดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


