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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

 รัฐบาลไดมีนโยบายมุงเนนการสรางโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค เทาเทียมและยกระดับ

การศึกษาของกลุมเปาหมายท่ีมีความรูและประสบการณในอาชีพใหสูงข้ึน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา16 วรรคสี่ และมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ออกกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ในป พ.ศ. 2555 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายท่ีจะยกระดับการศึกษาของประชาชนใหจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. หลายแหงมีความพรอมในการทําหนาท่ี

เทียบระดับการศึกษามากข้ึน จึงไดกําหนดสถานศึกษาใหทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษาข้ึนใหมเพ่ิมเติม     

เพ่ือเปนการเอ้ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจายแกผูขอเทียบระดับการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จึงไดประกาศกําหนดสถานศึกษาใหทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา ปจจุบันมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 825 แหง 

 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการไดทําแผนการปฏิบัติราชการให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและ      

เทาเทียมกันทางสังคมโดยกําหนดยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึง

บริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง พรอมกําหนดยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาส

การเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนี้ 

 1. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูเรียนในทุกพ้ืนท่ี

ครอบคลุมถึงคนพิการผูดอยโอกาสและผูมีความตองการพิเศษ  

 2. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและ

วิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

 3. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง

กวางขวาง 

 4. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 

 5. เรงพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีความ

หลากหลายและสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

 จากการดําเนินงานศึกษาสภาพการดําเนินงานการเทียบระดับการศึกษา ในปงบประมาณ 2561

และประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ในปงบประมาณ 2562 พบวา 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษาบางสวนไมเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา 
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ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน. จึงไดจัดทํา               

แนวทางการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ซ่ึงเอกสารเลมนี้เปนเพียงแนวทางการดําเนินงานเทานั้น

สถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษาตองใชคูมือการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง    

พ.ศ. 2559 เปนหลัก 

 

หลักการ 

 การประเมินเทียบระดับการศึกษา กําหนดหลักการไวดังนี้ 

 1. เปนการยกระดับการศึกษาของกลุมเปาหมายท่ีมีความรูและประสบการณในอาชีพใหสูงข้ึน 

 2. เปนการยอมรับคุณคาของผลการเรียนรู ท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการประกอบอาชีพ  โดยมุงเนนคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนองครวมของ

บุคคล  

 3. เปนการสงเสริมใหบุคคลมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตจากรูปแบบการเรียนรู              

ท่ีหลากหลาย 

 

วัตถุประสงค 

 การประเมินเทียบระดับการศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และคุณธรรม จริยธรรม ไดรับการ

รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 

 2. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหบุคคลท่ัวไป มีความกระตือรือรนในการท่ีจะแสวงหาความรู เพ่ิมทักษะ

และสั่งสมประสบการณอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 3. เพ่ือตอบสนองความตองการ การยอมรับความรู และประสบการณของผูเขารับการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา ซ่ึงจะทําใหมีความม่ันใจในตนเอง ม่ันใจในสถานภาพทางสังคม 

 

ขอบขายการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 การประเมินเทียบระดับการศึกษา เปนการประเมินแบบองครวมซ่ึงมุงเนนความเปนมนุษยที่สมบูรณ

ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา องคความรูและคุณธรรม มากกวาการประเมินความรูตามสาระการเรียนรู 

ดังนั้น การประเมินเทียบระดับการศึกษา จึงมีขอบขายเนื้อหาการประเมิน 4 องคประกอบ คือ 

               1. ความรูพ้ืนฐาน 

  เปนความรูดานวิชาสามัญ ท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูของเรื่องอ่ืน ๆ                      

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในแตละระดับ

การศึกษา ไดแก ความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิด วิเคราะห สังเคราะห การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความรูทางดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
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 2. ความรูและทักษะดานการพัฒนาอาชีพ 

  เปนความรู ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการการประกอบอาชีพ มีวิสัยทัศน 

ในการวางแผน มีการพัฒนากระบวนการในการประกอบอาชีพ มีการเลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการประกอบอาชีพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ความรูและทักษะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  เปนความรู ทักษะ และความสามารถท่ีสะทอนใหเห็นวาเปนผูท่ีมีความเขาใจ เห็นคุณคา 

และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว มีทักษะในการดําเนินชีวิต การมีสุนทรียภาพ

ทางทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป มีทักษะในการเสริมสรางสุขภาพท้ังทางกายและจิตใจ สามารถใชชีวิตอยาง

มีความสุข 

 4. ความรูและทักษะดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  เปนความรู ทักษะ และความสามารถในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข มีความ

ภูมิใจในความเปนไทย ยึดหลักธรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังนําศักยภาพของตนเองมาชวยสงเสริม

สนับสนุน กิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

รูปแบบการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 รูปแบบการประเมินเทียบระดับการศึกษา เปนการประเมินเทียบระดับการศึกษาท่ีเหมาะสําหรับ

คนทํางานแลวและมีประสบการณสูง 

 การประเมินเทียบระดับการศึกษา ดําเนินการประเมิน 2 มิติ คือ 

 1. มิติประสบการณ  เปนการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบงชี้ ดานการพัฒนาอาชีพ ดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และดานการพัฒนาสังคมและชุมชน ใชวิธีประเมินจากสภาพจริงและสัมภาษณโดย

คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาท่ีมีความรูและประสบการณในสาขาวิชาของการศึกษาแตละ

ระดับ รวมท้ังตองมีการบันทึกผลการประเมินตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว ท้ังนี้เพ่ือใหการประเมินได

มาตรฐาน มีความยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และเปนท่ียอมรับของสังคม 

 2. มิติความรูความคิด เปนการประเมินสมรรถภาพทางดานความรูความคิดใน 6 มาตรฐาน ดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

  มาตรฐานท่ี 2  ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะหและตัดสิน 

  มาตรฐานท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาความรู และการใชเทคโนโลย ี

  มาตรฐานท่ี 4  ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพกาย และจิตของตน 

  มาตรฐานท่ี 5 ความเปนไทย สากล และพลเมืองดี 

  มาตรฐานท่ี 6  ความรูเก่ียวกับทรัพยากร สิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิต 

  การประเมินมิติความรูความคิด ใชวิธีการทดสอบ สําหรับมาตรฐานท่ี 1 ความสามารถในการ

สื่อสารใหมุงเนนทดสอบดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแตละระดับดังนี้ 
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  ระดับประถมศึกษา เนนอานคลองเขียนคลองและใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารแบบงาย ๆ 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนนอานคลองเขียนคลองและใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารเรื่อง

ใกลตัวกับบุคคลอ่ืน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนนอานคลองเขียนคลองและใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและอาชีพดวยประโยคท่ีซับซอนข้ึน  

 

ความหมายของคําท่ีเกี่ยวของ 

 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การนําผลการเรียน ความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก

การศึกษานอกระบบ ท่ีจัดเปนหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝกอบรม ตามความตองการของกลุมเปาหมายและ

การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน มาประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา

ระดับใดระดับหนึ่ง  

 การประเมินเทียบระดับการศึกษา หมายถึง วิธีการ กระบวนการ ในการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรูท่ีครอบคลุมลักษณะท่ีสําคัญ ท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเปนขอมูล

สําหรับตัดสินผลการเรียนรู ใหเทาระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือสูงกวาระดับการศึกษาท่ียื่นขอรับ

การประเมิน ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 มาตรฐาน หมายถึง ขอกําหนดดานคุณภาพท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเขารับการประเมินท้ังในดาน

ความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม 

 ตัวบงช้ี หมายถึง สิ่งท่ีบงบอกหรือแสดงรายละเอียดของขอมูล เหตุการณตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

ประเมินตองการตรวจสอบ 

 มาตรฐานระดับการศึกษา หมายถึง ความรู ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลท่ี

ครอบคลุมลักษณะท่ีสําคัญทางดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ตามจุดหมายของหลักสูตร

แตละระดับการศึกษาท่ีสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

 สถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการประกาศใหทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 คณะกรรมการกลางการเทียบระดับการศึกษา หมายถึง  คณะบุคคลท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

แตงตั้งข้ึน เพ่ือใหการสนับสนุน สงเสริมการประเมินเทียบระดับการศึกษาใหดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐาน และตรวจสอบได  

 คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา หมายถึง คณะบุคคลจํานวนไมเกินหาคน 

ท่ีสถานศึกษาแตงตั้ง โดยพิจารณาจากผูมีความรูและประสบการณในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้น จํานวน

ไมนอยกวาสามคน และตองเปนผูมีความรู ประสบการณดานวัดผลและประเมินผลจํานวนหนึ่งคน ดําเนินการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา 
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 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลท่ีประธานคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา

แตงตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 คณะทํางาน หมายถึง บุคลากรของสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.และสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ี

เทียบระดับการศึกษาท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึน เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และดําเนินงานการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาใหดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน และตรวจสอบได  

 ประสบการณการประกอบอาชีพ  หมายถึง ความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

ของผูเขารับการประเมิน ท้ังอาชีพอิสระและอาชีพรับจาง 

 อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผูประกอบการดําเนินการดวยตนเองแตเพียงผูเดียว    

หรือเปนกลุม เปนอาชีพท่ีไมตองใชคนจํานวนมาก แตหากมีความจําเปนอาจมีการจางคนอ่ืนมาชวยงานได      

โดยเจาของกิจการเปนผูลงทุนและจําหนายเอง คิดและตัดสินใจดวยตนเองทุกเรื่อง  

 อาชีพรับจาง  หมายถึง อาชีพท่ีมีผูอ่ืนเปนเจาของกิจการ โดยตนเองเปนผูรับจางทํางานให และ

ไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน  

 สถานประกอบการ หมายถึง สถานท่ีหรือบางสวนของสถานท่ี มีท่ีตั้งแนนอนและมีการดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจไมวากิจกรรมนั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลท่ีเปนเจาของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคล

 แฟมประมวลประสบการณ หมายถึง เอกสารท่ีนําเสนอขอมูลความรู ความสามารถและ      มวล

ประสบการณของผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน และสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด 

 การสัมมนาวิชาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีสงเสริมความรู และสรางเสริมความสัมพันธระหวาง                

ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาดวยกัน อีกท้ังเปนเง่ือนไขของเกณฑการผานการประเมินดวย 

 การประเมินเชิงประจักษ หมายถึง การตรวจสอบรองรอยหลักฐานการปฏิบัติจริงในดานการ

พัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน 

 ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา หมายถึง ผู ท่ีมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ                    

มีประสบการณในการประกอบอาชีพท่ีขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยูในเขตบริการของสถานศึกษา

ท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา ไมนอยกวา 1 ป  

 การประกอบอาชีพของผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา หมายถึง ผูมีอาชีพท่ีมีรายได      

เลี้ยงตนเอง หรือครอบครัวได   
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บทท่ี 2 

แนวทางการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา 

 

 สํานักงาน กศน. ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  

ใหสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา นําไปสูการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานเทียบระดับ

การศึกษาและผูเก่ียวของ เพ่ือใหเปนแนวทางในการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน รวมท้ังไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 

1. การแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา  

 สถานศึกษาดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา  

 

2. การประชาสัมพันธ 

 สถานศึกษาสามารถดําเนินการประชาสัมพันธใหกับกลุมเปาหมาย และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

การเทียบระดับการศึกษา โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 2.1 การประชาสัมพันธการรับสมัครผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา สามารถดําเนินการ

ไดตลอดท้ังป 

 2.2 ระยะเวลาการเปดรับสมัคร ปการศึกษาละ 2 ครั้ง ตามรอบของการประเมินครั้งท่ี 1            

เดือนเมษายน  ครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม 

 ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถดําเนินการไดไมนอยกวาปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคํานึงถึงความสะดวก

ของผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและความพรอมของสถานศึกษาเปนสําคัญ  

 2.3 คุณสมบัติของผูสมัคร 

  1)  มีสัญชาติไทย  

  2)  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ นับถึงวันท่ีสมัครเขารับการประเมิน 

  3) มีพ้ืนความรูในระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาระดับท่ีประสงคจะขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งระดับ 

ยกเวนการขอเทียบระดับประถมศึกษา  

  4)  ไมเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบหรือ

การศึกษานอกระบบท่ีแบงระดับเชนเดียวกับการศึกษาในระบบ 

  5) มีประสบการณในการประกอบอาชีพท่ีขอเทียบระดับการศึกษาและประกอบอาชีพอยูใน     

เขตบริการของสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 

  หมายเหตุ ผูท่ีไมสามารถสมัครเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาได ไดแก พระภิกษุ

สงฆ สามเณร ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 
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 2.4 หลักฐานการสมัคร 

  1) รูปถายขนาด3 x 4 ซม. จํานวน 2 รูป หนาตรง สวมชุดสุภาพ ไมสวมแวนตาดํา ไมสวม

หมวก (รูปถายไมเกิน 6 เดือนและไมใชรูปถายโพลาลอยด) สําหรับติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรประจําตัวผูเขารับ

การประเมิน 1 รูป 

  2) สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริงไปแสดง 

  3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริงไปแสดง 

  4) สําเนาวุฒิการศึกษา พรอมฉบับจริงไปแสดง 

  กรณีหลักฐานตามขอ (2) (3) (4) ไมตรงกัน ใหสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของพรอมฉบับจริงไป

แสดง เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหยา เปนตน 

  5) หลักฐานท่ีแสดงถึงการประกอบอาชีพท่ีอยูในเขตบริการของสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ี      

เทียบระดับการศึกษา ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครรับการประเมิน เชน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ 

ใบผานงาน ทะเบียนการคา (เจาของกิจการ) เปนตน 

  6) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ  

  หมายเหตุ กรณีท่ีผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มีความจําเปนตองยายท่ีอยู/

สถานประกอบการ แตยังประเมินไมครบตามเง่ือนไข ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาจะตองนํา

หลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม ภายใน 5 ป นับแตวันท่ีอนุมัติผล

ตามคํารองขอเทียบระดับการศึกษาครั้งแรก 

  ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตองรับรองวาตนเองมีคุณสมบัติครบถวน ถูกตอง 

เปนจริงทุกประการ 

 2.5 สื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธใหเลือกใชไดตามความเหมาะสม เชน เว็บไซต เฟสบุค                 

แอปพลิเคชันไลน ใบปลิว/แผนพับ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หนังสือพิมพทองถ่ิน เปนตน  

 2.6 รายละเอียดของสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา เชน ท่ีอยู เบอรโทรศัพทและ

เบอรแฟกซ e-mail เปนตน 

 หมายเหตุ รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดสถานศึกษาใหทําหนาท่ี

เทียบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 1 – 4 (สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตกลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา www.pattana.nfe.go.th)  

 

3. การแนะแนว 

 การแนะแนว เปนการแนะนําใหผูสนใจหรือผูมีความประสงคขอรับการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาไดเขาใจถึงกระบวนการเทียบระดับการศึกษา ซ่ึงตองมีการดําเนินการแนะแนวตามข้ันตอน ดังนี้

 3.1 การวางแผนการแนะแนว 

  1) จัดเตรียมเอกสาร สื่อ จัดนิทรรศการ ทําแผนภูมิ ข้ันตอนการรับสมัคร การลงทะเบียน 

วิธีการประเมิน 

http://www.pattana.nfe.go.th/
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  2) จัดเตรียมสถานท่ี 

 3.2 สื่อประกอบการแนะแนว 

  1) ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา 

  2) แผนผังขอบขายการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

  3) ปายแสดงรายละเอียด คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผูขอเขารับการประเมิน 

เทียบระดับการศึกษา 

  4) นิทรรศการ แผนพับ ใบปลิว เอกสารปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ เปนตน 

 3.3 การดําเนินการแนะแนว 

  1) ประชุมคณะกรรมการแบงหนาท่ีรับผิดชอบ กําหนดวัน เวลา สถานท่ี 

  2) จัดสถานท่ี เอกสารและนิทรรศการ 

  3) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  4) ดําเนินการแนะแนวตามแผน 

 3.4 ลักษณะของการแนะแนว 

  1) การแนะแนวเปนรายบุคคล 

  2) การแนะแนวเปนกลุม 

  3) การแนะแนวโดยใชสื่อตาง ๆ เชน ศึกษาจากเอกสาร นิทรรศการ คูมือ เสียงตามสาย วิทยุ

ชุมชน เปนตน 

 โดยการแนะแนวแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 1. การแนะแนวกอนลงทะเบียน เปนการแนะแนวใหผูสนใจหรือผูมาขอรับการประเมินไดเขาใจ

ถึงคุณสมบัติผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา หลักการประเมินเทียบระดับการศึกษา ขอบขายการ

ประเมิน ข้ันตอนการประเมินและการผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาจะใหผลการประเมินเปน “ผาน” 

และ “ไมผาน”โดยไมมีระดับคะแนนและไมมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) สําหรับผูท่ีผานการประเมินเทียบ

ระดับการศึกษาแลว ใหถือวามีมาตรฐานเทียบเทากับผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถนําไปสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางานไดเชนเดียวกับ

การศึกษาในระบบ  

 2. การแนะแนวระหวางการประเมิน เปนการแนะแนวใหผูเขารับการประเมิน มีความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการประเมิน ท้ัง 2 มิติ คือ 1) การประเมินมิติประสบการณ เก่ียวกับการเขียนแฟมประมวล

ประสบการณ โดยตองเขียนดวยลายมือตนเอง และการประเมินเชิงประจักษ ประกอบดวย 3 ดาน คือ          

ดานการพัฒนาอาชีพ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดานการพัฒนาสังคมและชุมชน และ 2) การประเมิน

มิติความรูความคิด ประเมิน 6 มาตรฐาน ซ่ึงมีท้ังขอสอบปรนัยและอัตนัย รวมท้ังการแนะแนวเก่ียวกับการ       

เขารวมสัมมนาวิชาการ เม่ือผานท้ัง 2 มิติแลว 

 3. การแนะแนวหลังการประเมิน เปนการแนะแนวใหผูเขารับการประเมินไดรับทราบเก่ียวกับ 

การประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน เพ่ือเปนแนวทางใหเลือกตามความรู ความสามารถตาม

ศักยภาพของตนเอง 
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4. การรับสมัคร  

 4.1 ผูสมัครเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษายื่นใบสมัคร พรอมหลักฐานการสมัคร       

(ตามขอ 2.4 หลักฐานการสมัคร) ลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมในการเขารับการประเมินเทียบระดับ

การศึกษา   

 4.2 ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตองตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองใหครบถวน

ถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ หากสถานศึกษาตรวจสอบภายหลังและพบวาไมถูกตองกับความเปน

จริง หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมนําหลักฐานมาแสดงตามเวลาท่ีกําหนด ผูเขารับการประเมินเทียบ

ระดับการศึกษาตองยินยอมใหคัดชื่อออกและหากตรวจสอบพบภายหลังท่ีผานการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาตามหลักสูตรไปแลว ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตองยินยอมใหสถานศึกษาประกาศ

ยกเลิกหลักฐานการศึกษาแลวแตกรณี รวมท้ังไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น โดยผูเขารับ

การประเมินเทียบระดับการศึกษาตองลงชื่อใหเรียบรอยในใบสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษา ซ่ึงถือวา

เปนการรับรองตนเอง 

 4.3 สถานศึกษาตองดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูเขารับการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาทุกคนไปยังสถานศึกษาเดิมโดยดวนท่ีสุด เนื่องจากการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษามีระยะเวลา      

6 เดือนตอรอบการประเมิน 

 

5. การเก็บคาธรรมเนียม 

 5.1 การจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมจากผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะเก็บเทากัน    

ทุกระดับ (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คนละ 3,000 บาท

(สามพันบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน คาเอกสาร

ประกอบการประเมิน คาใชจายอ่ืน ๆ เปนตน 

 5.2 กรณีที่ผู เขารับการประเมิน ประเมินไมผานมิติใดมิติหนึ่ง หากประสงคจะลงทะเบียน    

ครั้งตอไป จะตองชําระคาธรรมเนียมในการประเมินเทากับครั้งแรก จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน)  

 5.3 กรณีท่ีผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ผานท้ัง 2 มิติ แตไมไดเขารวมการสัมมนา

วิชาการในรอบการประเมินนั้น สามารถลงทะเบียนเขารวมสัมมนาวิชาการในรอบถัดไป โดยไมตองชําระ

คาธรรมเนียม แตตองชําระคาใชจายในการสัมมนาวิชาการตามมติของคณะกรรมการหรือผูแทนท่ีผานการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 5.4 เงินคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บได จะเปนเงินรายไดของสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับ

การศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาตองใชตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดสถานศึกษาของรัฐท่ีไมเปน      

นิติบุคคล พ.ศ. 2546 (ศึกษาไดจากคูมือการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 

163 - 165) 
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6. เกณฑการเบิกจายเงินการดําเนนิงานเทียบระดับการศึกษา  

 ใหสถานศึกษาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑ อัตรา และวิธีการ       

นําเงินรายไดสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐท่ีไมเปนนิติบุคคล  

และตามหนังสือสํานักงาน กศน. ท่ี ศธ 0210.03/3419 ลงวันท่ี 12 กันยายน  2554 เรื่อง เกณฑการประเมิน 

เกณฑตัดสินผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา และเกณฑการเบิกจายเงินรายไดของสถานศึกษา (ศึกษาได

จากภาคผนวก) 

 การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินมิติประสบการณ (เชิงประจักษ) มีดังนี้ 

 6.1 กรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคลากรภายนอกท่ีดําเนินการสอบสัมภาษณหรือการสอบ

ภาคปฏิบัติ ใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กศน. ท่ี ศธ 0210.03/3419 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2554 เรื่อง 

เกณฑการประเมิน เกณฑตัดสินผลการเทียบระดับการศึกษา และการเบิกจายเงินรายไดของสถานศึกษา 

ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0406.6/22580 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2551 เรื่อง การเบิกคาใชจาย  

ในการประเมินเทียบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  

 6.2 กรณีกรรมการเปนบุคลากรของสํานักงาน กศน. ไดกําหนดเรื่องคาใชจายไวตามหนังสือ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ 0210.03/9128 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การเบิก

คาใชจายในการประเมินเทียบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.7/17739 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2547 เรื่อง การเบิกคาใชจายในการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ในการเบิกจาย

ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 

2550 หรือเบิกจายตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

7. การปฐมนิเทศ 

 การปฐมนิเทศเปนข้ันตอนการสรางความเขาใจใหผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา      

ไดเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการประเมิน กระบวนการ วิธีการประเมิน กําหนดวัน เวลาท่ีเขารับการประเมิน  

และระยะเวลาท่ีผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตองปฏิบัติในแตละข้ันตอน การปฐมนิเทศจึงเปน

ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาจะตองเขารับการปฐมนิเทศทุกคน สามารถ

ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 7.1 จัดเตรียมเอกสารสําหรับการปฐมนิเทศ เชน คูมือ/เอกสารแนะแนวผูเขารับการประเมิน 

เทียบระดับการศึกษา ปฏิทินการประเมิน ระเบียบการเขาสอบ แนวทางในการทําแฟมประมวลประสบการณ  

ตัวอยางแฟมประมวลประสบการณ 

 7.2 เชิญผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา และ

ผูท่ีเก่ียวของเขารวมการปฐมนิเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 

 7.3 ดําเนินการปฐมนิเทศ   
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      7.3.1 แนะนําเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ผูเก่ียวของ ใหผูเขารับการประเมินแนะนําตนเอง 

และมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแลผูเขารับการประเมินเปนรายบุคคลและรายกลุม 

      7.3.2 แจงข้ันตอนการประเมิน กระบวนการ วิธีการประเมิน ท้ัง 2 มิติ ปฏิทินการประเมิน 

ระยะเวลาการทําแฟมประมวลประสบการณ การพบครูท่ีปรึกษาในการจัดทําแฟม ระเบียบการเขาสอบ 

และการสัมมนาวิชาการ 

      7.3.3 เรียนรูชองทางการติดตอสื่อสารทางเทคโนโลยีระหวางเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบกับผูเขา

รับการประเมินเทียบระดับการศึกษา เชน สอนการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน จัดตั้งกลุมไลน เฟสบุค เปนตน 

 7.4 ประเมินผลการปฐมนิเทศ โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย เชน แบบสอบถาม การสัมภาษณ 

หรือการสังเกต เปนตน 

 

8. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

 8.1 สรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา จํานวน 5 คน มีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

  1) มีอายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป นับถึงวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

  2) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา และหรือมีความรู ความสามารถ 

และประสบการณการทํางานท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับของสังคม 

 8.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

  1) ดําเนินการกําหนดขอบังคับ และจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตาม

ขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด พรอมท้ังมีการสรุปรายงานผลการประชุมดวยทุกครั้ง 

  2) ดําเนินการประเมินมิติประสบการณเชิงประจักษครอบคลุมทุกองคประกอบของผูเขารับ 

การประเมิน 

  3) รวมพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินมิติประสบการณ และมิติความรูความคิด

ครอบคลุมทุกองคประกอบของผูเขารับการประเมินตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

  4) หากมีผู เขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาจํานวนมาก ประธานอาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปน โดยกําหนดบทบาทและระยะเวลาในการดําเนินงาน

(ตัวอยางแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ศึกษาไดจากคูมือการดําเนินงานเทียบระดับ

การศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 139) 

  5) ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแกสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา 

  6) ชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการประเมินเทียบระดับการศึกษาใหแกคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

  7) วินิจฉัยตัดสินปญหาเพ่ือหาขอยุติในกระบวนการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

  8) อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 8.3 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปตามกําหนดของกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับ

และการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 (ศึกษาไดจากคูมือการ

ดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 97-99) 

   คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาท่ีทําหนาท่ีประเมิน ประกอบดวย 

   1. ประธานกรรมการ 

   2. กรรมการดานการพัฒนาอาชีพ  

   3. กรรมการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

   4. กรรมการดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 

   5. กรรมการดานวัดผลและประเมินผล 

   ใหสถานศึกษาแตงตั้งเจาหนาท่ีของสถานศึกษา จํานวน 1 คน เปนเลขานุการ 

  8.3.1 การพนจากตําแหนงของกรรมการ 

   นอกจากกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระแลว การใหกรรมการพนจากตําแหนงจะ

กระทํามิได เวนแตจะมีเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

   1) ตาย 

   2) ลาออก 

   3) เปนบุคคลลมละลาย 

   4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

   5) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 

  8.3.2 วิธีการลาออก และวิธีการแตงตั้งกรรมการแทน 

   กรรมการมีสิทธท่ีจะลาออกกอนครบวาระการปฏิบัติงานได โดยใหแจงความจํานงตอ

ประธานกรรมการ อยางเปนลายลักษณอักษร และไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ หากกรรมการมี

เหตุใหตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และประธานกรรมการ เห็นสมควรท่ีจะเสนอชื่อแตงตั้งผูท่ีเหมาะสม 

ผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหมจะดํารงตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลืออยูของผูดํารงตําแหนงคนกอน 

   ประธานกรรมการท่ีลาออกกอนครบวาระการปฏิบัติงาน โดยใหแจงความจํานงและไดรับ

ความเห็นชอบผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนลายลักษณอักษร หากประธานกรรมการมีเหตุใหตองพนตําแหนง

กอนครบวาระ ใหแตงตั้งประธานกรรมการใหม ผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหมจะดํารงตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลืออยู

ของผูดํารงตําแหนงคนกอน 

   หมายเหตุ   ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา สามารถ

ศึกษาไดจากคูมือการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 138 
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9.  การประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 การประเมินเทียบระดับการศึกษา ดําเนินการประเมิน 2 มิติ คือ มิติประสบการณ และมิติความรู

ความคิด 

 9.1 มิติประสบการณ คือ มวลประสบการณท้ังดานการพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

การพัฒนาสังคมและชุมชน โดยผูเขารับการประเมินตองนําเสนอแฟมประมวลประสบการณ และเขารับการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษาตามสภาพจริงตอคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

  9.1.1 การจัดทําแฟมประมวลประสบการณดําเนินการ ดังนี้ 

   1) แนะนําวิธีการจัดทําแฟมประมวลประสบการณในภาพรวมใหแกผูเขารับการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา เชน ประเด็นคําถาม ลักษณะการตอบ เอกสาร หลักฐาน รองรอย ภาพประกอบ 

   2) ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะตองศึกษาคูมือผูเขารับการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา หรือเอกสารท่ีเก่ียวของใหเขาใจชัดเจน เพ่ือประกอบในการจัดทําแฟมนําเสนอขอมูล

ของตนเอง     

   3) การจัดทําแฟมประมวลประสบการณ ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา      

ตองพบเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ รับฟงขอเสนอแนะในการจัดทําและ

ปรับปรุงแกไขแฟมประมวลประสบการณอยางนอย 3 ครั้ง หรือจนถึงวันกําหนดสงแฟม  

   ขอมูลท่ีนําเสนอในแฟมประมวลประสบการณ เปนขอมูลประกอบการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาท่ีจะใชในการสัมภาษณ และการประเมินเชิงประจักษ  

   ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตองเขียนแฟมประมวลประสบการณดวย

ลายมือของตนเอง เพ่ือเปนการประเมินความรู ทักษะดานการอานออกเขียนได และการจัดทําแฟมประมวล

ประสบการณประกอบการประเมินเชิงประจักษ ตองนําเสนอขอมูลใหครบถวน สมบูรณท้ัง 3 ดาน คือ 

ดานการพัฒนาอาชีพ  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 

   หลังจากท่ีผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ไดจัดทําแฟมประมวลประสบการณ

เสร็จเรียบรอยแลว จะตองจัดสงแฟมดังกลาวใหกับเจาหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา 

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  เพ่ือจัดสงแฟมประมวลประสบการณนั้น ๆ ใหคณะกรรมการประเมิน     

เทียบระดับการศึกษาไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน หรือตรวจสอบหลักฐานท่ีผูเขารับการประเมินเทียบระดับ

การศึกษานําเสนอ กอนท่ีคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาจะไปประเมินเชิงประจักษ และให

คะแนนตามเกณฑและแบบฟอรมท่ีกําหนดไว  

   สถานศึกษาควรใหเวลาแกคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาพอสมควรใน

การศึกษาขอมูลแฟมประมวลประสบการณของผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาแตละคน กอนท่ีจะมี

การประเมินเชิงประจักษดวย 

   ขอแนะนําการประเมินเทียบระดับการศึกษา ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

อาจจะไดรับการประเมินสูงกวาระดับการศึกษาท่ียื่นขอรับการประเมินไว หากผูเขารับการประเมินเทียบระดับ

การศึกษามีประสบการณ หลักฐานที่บงบอกถึงระดับมาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้น ผูเขารับการประเมิน       
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เทียบระดับการศึกษาควรจะนําเสนอรายละเอียดขอมูลประสบการณของตนเองใหมากท่ีสุด โดยคณะกรรมการ 

ประเมินเทียบระดับการศึกษาจะเปนผูพิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนด 

  9.1.2 การประเมินเชิงประจักษ 

   การประเมินเชิงประจักษจะเปนการประเมินเอกสาร หลักฐาน รองรอยของผูเขารับการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษาวามีการประกอบอาชีพจริง โดยคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาจะ 

ตรวจสอบขอมูลตามท่ีผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษานําเสนอไวในแฟมประมวลประสบการณ และ

เกณฑการใหคะแนนตลอดจนแบบฟอรมท่ีกําหนดไว 

  วิธีดําเนินการ 

   1. สถานศึกษาจัดสงแฟมประมวลประสบการณใหคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ

การศึกษา 1 - 2 สัปดาหกอนการประเมิน เพ่ือศึกษาขอมูลผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและ

เตรียมความพรอมกอนการประเมินเชิงประจักษ 

   2. ประชุมคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา เพ่ือซักซอมความเขาใจกอน

ประเมินเชิงประจักษ 

   3. คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาทําการประเมินเชิงประจักษ ยังสถาน

ประกอบการของผูเขารับการประเมิน โดยใชแฟมประมวลประสบการณเปนขอมูลประกอบและตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐาน รองรอย รวมท้ังสัมภาษณเปนรายบุคคลตามเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

   4. คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาประชุมสรุปผลและตัดสินผลการประเมิน

   5. คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาใหคะแนนตามแบบฟอรมและเกณฑท่ี

กําหนด (ศึกษาไดจากคูมือการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 58 – 64 

และหนา 85) 

  การประเมินเทียบระดับการศึกษา สูงกวาระดับการศึกษาท่ีย่ืนขอรับการประเมิน       การ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษารายใดไดรับผลการประเมิน      มิติ

ประสบการณสูงกวาระดับการศึกษาท่ียื่นขอรับการประเมิน เจาหนาท่ีของสถานศึกษาจะตองจัดทําขอมูล 

หลักฐานผลการประเมินใหถูกตองสมบูรณ 

  ตัวอยาง 

  นาย ก สมัครเขารับการประเมินระดับประถมศึกษา และนําเสนอแฟมประมวลประสบการณ 

ท้ัง 3 ดานอยางละเอียดครบถวน พรอมท้ังคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ไดดําเนินการประเมิน

เชิงประจักษและมีความเห็นสอดคลองกันวา นาย ก มีความรูและประสบการณสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สงผลใหนาย ก ผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาเฉพาะมิติประสบการณ  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับการประเมินมิติความรูความคิด นาย ก จะตองเขารวมการประเมินครั้งละ

ระดับการศึกษา หมายความวาตองผานการประเมินระดับประถมศึกษา และเขารวมการสัมมนาวิชาการ 

สถานศึกษาจึงจะออกหลักฐานการศึกษาให จากนั้น นาย ก สมัครและลงทะเบียนเขารับการประเมินมิติความรู
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ความคิด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยไมตองประเมินมิติประสบการณอีก เม่ือประเมินมิติความรูความคิดผาน

และเขารวมการสัมมนาวิชาการ สถานศึกษาจึงจะออกหลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอไป 

 9.2 มิติความรูความคิด คือ องคความรูใน 6 มาตรฐานประกอบดวย 

  1) ความสามารถในการสื่อสาร 

  2) ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และตัดสิน 

  3) ความสามารถในการแสวงหาความรู และการใชเทคโนโลย ี

  4) ความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพกาย และจิตของตน 

  5) ความเปน ไทย สากล และเปนพลเมืองดี 

  6) ความรูเก่ียวกับทรัพยากร สิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิต 

  (รายละเอียดมาตรฐาน สามารถศึกษาไดจากคูมือการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา  

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2559 หนา 86-92) 

  สํานักงาน กศน. เปนผูจัดทําเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐาน ตัวบงชี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช

เครื่องมือประเมินแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย (สามารถศึกษาผังการออกขอสอบเทียบระดับการศึกษามิติ

ความรูความคิดและคูมือดําเนินงานประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู ความคิด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2555) ไดจากเว็บไซตกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ www.nfe.go.th/nfetesting) 

   มีการดําเนินการ ดังนี้ 

   1. สถานศึกษาตองรายงานจํานวนผู เขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา            

ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพ่ือรายงานใหสํานักงาน กศน. ทราบ เปนขอมูลในการจัดทําเครื่องมือ

ประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิด (ปรนัยและอัตนยั) 

   2. สถานศึกษาแจงกําหนดการสอบมิติความรูความคิดใหผูเขารับการประเมิน เพ่ือเตรียม

ตัวเขารับการประเมินตามวัน เวลาและสถานท่ี 

   3. เม่ือทดสอบและประเมินผลเรียบรอยแลว สถานศึกษานําผลคะแนนมิติความรู

ความคิดท่ีไดรับจากสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. มาลงในโปรแกรมเทียบระดับการศึกษาเพ่ือประมวลผล

คะแนน 

   4. เสนอผลการประเมิน ท้ัง 2 มิติ ใหประธานกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ลง

นามใหความเห็นชอบ 

   5. รายงานผลการประเมิน ท้ัง 2 มิติ ใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ และลงนามอนุมัติ    

ผลการประเมิน 

   6. แจงผลการประเมินใหผูเขารับการประเมินทราบ 

    6.1 กรณีมีผลการประเมินผานท้ัง 2 มิติ ใหเตรียมตัวเขารับการสัมมนาวิชาการ 

    6.2 กรณีผลการประเมินผานมิติใดมิติหนึ่ง หรือไมผานท้ัง 2 มิติ ใหขอเขารับการ

ประเมินในรอบการประเมินตอไป 

http://www.nfe.go.th/nfetesting
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 9.3 การสัมมนาวิชาการ 

  การเขารวมสัมมนาวิชาการ เปนการสรางเสริมความสัมพันธระหวางผูเขาการประเมิน       

เทียบระดับการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล สรางจิตสํานึกรวมกันในฐานะเปน 

สวนหนึ่งของประชาคมคนนอกโรงเรียน ชวยกอใหเกิดความม่ันใจในการรับรองคุณวุฒิ และถือวาเปนเง่ือนไขของ

เกณฑการผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

  สํานักงาน กศน. ไดกําหนดกรอบเนื้อหาความรูดานวิชาการ  สถานศึกษาท่ีทําหนาท่ี     เทียบ

ระดับการศึกษาจะตองจัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายเพ่ิมเติม พรอมท้ัง

ออกแบบกิจกรรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3 วัน  2 คืน หรือ 30 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาความรูดานวิชาการ         

ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ท้ังนี้ใหผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา เปนผูออกคาใชจายเอง เพราะการจัด

กิจกรรมแตละครั้งจะมีคาใชจายท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับกิจกรรม เนื้อหาท่ีคณะกรรมการผูผานการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา รวมกันวางแผนและกําหนดข้ึน โดยมีวิธีดําเนินงานดังนี ้

  1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม การประเมินผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการไว

อยางหลากหลาย เพ่ือใหผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาเลือกไดตามความสนใจ 

  2. สรางความเขาใจวัตถุประสงค และประโยชนการเขารวมกิจกรรมสัมมนาวิชาการใหแก

กรรมการหรือผูแทนท่ีผานการประเมิน โดยใหผูผานการประเมินคัดเลือกผูแทนเปนประธาน เลขานุการ 

เหรัญญิก และกรรมการตามความเหมาะสม เพ่ือวางแผน บริหารการสัมมนาวิชาการ กําหนดรูปแบบกิจกรรม 

เนื้อหา คาใชจาย วันเวลา และสถานท่ีจัดกิจกรรมรวมกับสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา โดยยึด

หลักประสิทธิภาพ 

  อนึ่ง การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ขอใหกรรมการหรือผูแทนท่ีผานการประเมิน        

เปนผูพิจารณา คํานวณและจัดเก็บคาใชจาย พรอมท้ังรายงานผลการจัดกิจกรรมใหสถานศึกษาและผูเขารวม

กิจกรรมรับทราบทุกครั้ง 

  3. สถานศึกษาทําหนาท่ีใหคําปรึกษา สนับสนุน สงเสริมในการจัดกิจกรรมแกผูผานการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา 

  4. รูปแบบ วิธีการจัดสัมมนาวิชาการ  จะใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การฝกอบรม        การ

ประชุมปฏิบัติการ การฝกปฏิบัติจริงในสถานการณ/เหตุการณจริง 

  5. ผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตองเขารวมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ              

ตลอดระยะเวลา ไมนอยกวารอยละ 80 

  ตัวอยาง  กรอบเนื้อหาความรูดานวิชาการ 

  1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ประชาธิปไตย/ความสมานฉันท 

  3. คุณธรรม จริยธรรม 

  4. หลักการเรียนรูการศึกษาตลอดชีวิต/การศึกษานอกโรงเรียน 

  5. การพัฒนาสังคมและชุมชน 
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  6. ความเปนไทย 

  ตัวอยาง  กรอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  1. การสรางบุคลิกภาพ 

  2. การทํางานเปนทีม 

  3. ภาวะผูนํา/ผูตาม 

  4. คิดเปน 

  5. การจัดองคความรู 

10. เกณฑการตัดสินผลการประเมินผานระดับการศึกษา 

 การประเมินเทียบระดับการศึกษาจะใชเครื่องมือการประเมินท่ีมีความหลากหลาย โดย สํานักงาน 

กศน. เปนผูจัดทําข้ึน ซ่ึงผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตองเขารับการประเมินท้ัง 2 มิติ คือ  

มิติประสบการณ และมิติความรูความคิด ท้ังนี้ หลังจากท่ีผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาไดรับการ

ประเมินผานครบทุกมิติแลว และตองเขารวมกิจกรรมสัมมนาวิชาการตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ี

เทียบระดับการศึกษากําหนด 

 การผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะตองมีครบท้ัง 4 ขอ ดังตอไปนี้ 

 1. ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตองเขารับการประเมินมิติประสบการณ ท้ัง 3 

มาตรฐาน และตองไดคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนตามตัวบงชี้หลัก ตัวบงชี้ยอย แยกเปนมาตรฐาน     ดาน

การพัฒนาอาชีพ จํานวน 18 ขอ  มาตรฐานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 9 ขอ  มาตรฐานดานการ

พัฒนาสังคมและชุมชน จํานวน 13 ขอ รวมท้ัง 3 มาตรฐาน เทากับเกณฑ 40 ขอตอระดับเกณฑการใหคะแนน

3 ระดับ ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 120 คะแนน มีคาเทากับ 100% และตองไดคะแนนรวมจากทุกมาตรฐาน ตามเกณฑ

การผานของแตละระดับการศึกษาท่ีกําหนด จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ดังนี้ 

  1) ระดับประถมศึกษา ตองไดคะแนนรวมจากทุกมาตรฐาน 60 - 78 คะแนน คิดเปนรอยละ 

50 – 65 

  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองไดคะแนนรวมจากทุกมาตรฐาน 79 - 96 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 66-80 

  3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองไดคะแนนรวมจากทุกมาตรฐาน 97 คะแนนข้ึนไป       

คิดเปนรอยละ 81 ข้ึนไป 

 2. ผูเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตองเขารับการประเมินมิติความรูความคิด          

ท้ัง 6 มาตรฐาน และตองไดคะแนนรวมทุกมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 50 

 3. ผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาท้ัง 2 มิติ ตองเขารวมสัมมนาวิชาการตามเกณฑท่ี

กําหนด 

 4. ผูเขารับการประเมินตองผานการประเมิน มิติประสบการณและมิติความรูความคิด ในระดับ

เดียวกัน จึงถือวาผานการประเมินในระดับการศึกษานั้น ๆ  

 การผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาจะใหผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน”        

โดยไมมีระดับคะแนนและไมมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สําหรับผูท่ีผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา



18 
 

แลว ใหถือวามีมาตรฐานการศึกษาเทาเทียมกันกับผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถนําไปสมัครศึกษาตอสมัครเขาทํางาน ไดเชนเดียวกับ

การศึกษาในระบบ 

 ในกรณีท่ีไมผานการประเมินมิติใดมิติหนึ่งสามารถเก็บสะสมผลการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาท่ีผานไวไดไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีอนุมัติผลตามคํารองขอเทียบระดับการศึกษาครั้งแรก 

 

11. หลักฐานการศึกษา  

 หลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนหลักฐานในการรับรองผลการประเมินและ 

วุฒิการศึกษาของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ซ่ึงจะสงผลใหผูผานการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาไดรับศักดิ์และสิทธิตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับการรับรองนั้น  

 ท้ังนี้ หลักฐานการศึกษาท่ีผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาไดรับ คือ ระเบียนแสดงผลการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา (กศน.1ทศ-) และประกาศนียบัตร (กศน.2ทศ-) 

 (รายละเอียดการออกหลักฐานการศึกษา สามารถศึกษาไดจากคูมือการดําเนินงานเทียบระดับ

การศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 21-64) 

 

12. รายงานการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา  

 สถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเทียบระดับการศึกษา จะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ ใหสํานักงาน กศน.

จังหวัด/กทม.  

1. รายงานผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา จัดสงภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีอนุมัติผล

การประเมิน 

2. รายงานการออกประกาศนียบัตร จัดสงภายใน 45 วัน นับจากวันอนุมัติผลการประเมิน เพ่ือให

สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เก็บไวเปนหลักฐาน 

3. แบบสรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา จัดสงภายใน 45 วัน หลังจากสรุปขอมูล         

ผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาแตละครั้ง เพ่ือใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จัดสงใหสํานักงาน กศน. 

เพ่ือสรุปเปนภาพรวมของท้ังประเทศ 

 (รายละเอียดสามารถศึกษาไดจากคูมือการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2559 ตอนท่ี 3 บทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของในการประเมินเทียบระดับการศึกษา หนา 65-70) 
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ระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560. เอกสารวิชาการลําดับท่ี 3/2560. กรุงเทพมหานคร : 
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หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. มปพ. 
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แฟมประมวลประสบการณ 

การประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 

คร้ังท่ี………ปการศึกษา …………. 

ระดับ............................................................ 
 

 

 

 

ช่ือ....................................................นามสกุล........................................... 

รหัสประจําตัวผูเขาประเมิน...................................................................... 

อาชีพท่ีขอรับการประเมิน........................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ............................... 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด................................. 
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รวบรวมขอมูล หรือผูใหคําแนะนําในการจัดทําแฟมประมวลประสบการณ 
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สารบัญ 

หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ภาพถายสถานประกอบการ หรืออาชีพท่ีกําลังประกอบอาชีพ 
ภาพแผนท่ีตั้งสถานประกอบการงานอาชีพ 
ตอนท่ี  1 ขอมูลตามตัวบงชี้ ของมาตรฐานประสบการณ    ดานการพัฒนาอาชีพ 

 ขอท่ี 1 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 
 ขอท่ี 2 กระบวนการประกอบอาชีพ 

 ขอท่ี 3 การบริหารจัดการเก่ียวกับอาชีพ 
 ขอท่ี 4 กระบวนการพัฒนาอาชีพใหยั่งยืน 
 ขอท่ี 5 คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม  ใชหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
 ขอท่ี 6 ผลท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีมีตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
 การแสดงความคิดเห็น 
 ภาพประกอบคําอธิบาย 
 

ตอนท่ี  2 ขอมูลตามตัวบงชี้ ของมาตรฐานประสบการณ    ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ขอท่ี 1 การดูแลและสรางเสริมสุขภาพกายของตนเองและครอบครัว 
 ขอท่ี 2 การดูแลและสรางเสริมสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว 

 ขอท่ี 3 การนําทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  
  และการประกอบอาชีพ 
 การแสดงความคิดเห็น 
 ภาพประกอบคําอธิบาย 
 

ตอนท่ี  3 ขอมูลตามตัวบงชี้ ของมาตรฐานประสบการณ    ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 ขอท่ี 1 การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 ขอท่ี 2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตาม 
  วิถีประชาธิปไตย 

 ขอท่ี 3 จิตสํานึกในการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอม 

  การแสดงความคิดเห็น 
 ภาคผนวก 
 ภาพประกอบคําอธิบาย 
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 12. ความสามารถพิเศษ................................................................................................................... 
 13. ประสบการณการทํางานท่ีผานมา...……………..………………..…………………………………………......
 14. ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงานท่ีผานมา.....................................................................................
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16.  แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการงานอาชีพ (เริ่มจากจุดสําคัญบริเวณนั้น) 
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17. ภาพถายสถานประกอบการ หรืออาชีพ ท่ีกําลังประกอบอาชีพ 
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ตอนที่ 1 

ดานการพัฒนาอาชีพ 

 

ตอนท่ี  1 ขอมูลตามตัวบงชี้ ของมาตรฐานประสบการณ    ดานการพัฒนาอาชีพ 

  ขอท่ี 1  การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 
   ขอท่ี 2  กระบวนการประกอบอาชีพ 

ขอท่ี 3  การบริหารจัดการเก่ียวกับอาชีพ 
ขอท่ี 4  กระบวนการพัฒนาอาชีพใหยั่งยืน 
ขอท่ี 5  คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม  ใชหลักปรัชญาของ 

  เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
ขอท่ี 6  ผลท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีมีตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
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ขอท่ี 1  การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 

 1.1 การวิเคราะหตนเอง 
       1) อธิบายวิธีการหาความรูกอนตัดสินใจประกอบอาชีพของตนเองอยางไร (อบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน เรียนรูดวยตนเอง ครอบครัว) 
  2) มีความสามารถในการประกอบอาชีพของตนเองอยางไร (สามารถพูดโนมนาวใหลูกคาซ้ือ
สินคา เขาใจในตัวสินคาท่ีจะนําเสนอ สามารถทําอาหารไดหลากหลาย เปนตน)  
  3) มีความรูสึกตออาชีพของตนเองอยางไร เพราะเหตุใด (ชอบ ไมชอบ ภูมิใจ ประทับใจ       
เปนตน) 
 1.2 อธิบายลักษณะอาชีพของตนเองใหเขาใจ และมีความเก่ียวของกับสังคมอยางไร   
 

ขอท่ี 2   กระบวนการประกอบอาชีพ 

 2.1 บอกข้ันตอนการประกอบอาชีพวามีก่ีข้ันตอน อะไรบาง และแตละข้ันตอนทําอยางไร 
 2.2 บอกอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ และวิธีปองกันอันตรายท่ีเกิดกับตนเองและผูอ่ืน
อยางไร 
 

ขอท่ี  3 การบริหารจัดการเกี่ยวกับอาชีพ 

 3.1 อธิบายการวางแผนการทํางานเก่ียวกับอาชีพของตนเองอยางไร (ระบุข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ
ใหชัดเจนทุกข้ันตอน) 
 3.2 อธิบายวิธีการชวยเหลือ แบงปนความรู และรวมแกปญหาในการทํางาน รวมท้ังสรางสัมพันธ
ท่ีดีกับผูท่ีเก่ียวของไดอยางไร  
  - วิธีการชวยเหลือ แบงปน 
  - วิธีการเพ่ิมเติมความรู  
  - การรวมกันแกปญหาและสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูเก่ียวของ 
 3.3 การใชวัสดุ อุปกรณในการประกอบอาชีพใหประหยัดและคุมคา  
  - อธิบายการใชวัสดุ อุปกรณในการทํางานอยางประหยัด ไดตรงตามลักษณะอาชีพ           
พรอมยกตัวอยางประกอบ  
  - อธ ิบายการใช ว ัสด ุ อ ุปกรณในการทํางานอยางคุ มค า ได ตรงตามลักษณะอาชีพ          
พรอมยกตัวอยางประกอบ  
 3.4 การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ท่ีเก่ียวกับอาชีพของตนเอง เปนปจจุบันและตอเนื่องหรือไม  
(หลักฐานประกอบการจัดทําบัญชี) 
 3.5 การประเมินผลการประกอบอาชีพ 
  - สรุปกระบวนการทํางานท่ีผานมา   
  - อธิบายกระบวนการในการพัฒนางาน 
  - ใหระบุผลสําเร็จ และหรือปญหาจากการทํางาน 
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ขอท่ี  4  กระบวนการพัฒนาอาชีพใหย่ังยืน 

 4.1 มีการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาชีพท่ีทําอยูและนําขอมูลนั้นมาปรับใชในการพัฒนา
อาชีพอยางไร (ระบุแหลงขอมูลขาวสาร และหลักฐานประกอบ เชน ขาวสารจากหนังสือพิมพ จากอินเทอรเน็ต 
อบรมสัมมนา เปนตน)  
 4.2 อธิบายกระบวนการทํางานในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงจากท่ีผานมา อยางไร เพราะเหตุใด     มี
ผลตอสิ่งแวดลอมอยางไร และไดนําเทคโนโลยีมาปรับใชและพัฒนางานของทานอยางไร 
 4.3 อาชีพมีความเสี่ยง และเปนอันตรายตอตนเองอยางไร และมีวิธีการปองกันความเสี่ยงนั้น
อยางไร 
 4.4 อธิบายความแตกตางของผลงาน/ผลผลิตในอาชีพของตนเอง กอนและหลังการพัฒนา
กระบวนการทํางาน ผลงาน/ผลผลิตเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูท่ีเก่ียวของอยางไร 
 

ขอท่ี  5 คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ  

          ประกอบอาชีพ 

 5.1 อธิบายการนําหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใชในการประกอบอาชีพ (ซ่ือสัตย ขยัน อดทน 
ประหยัด มีจิตสํานึกในการบริการ การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 
 5.2 อธิบายวิธีการรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท้ังท่ีดีและไมดีตอตนเอง ผูอ่ืน
และสิ่งแวดลอมอยางไร  
 5.3 อธิบายการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพ และแนะนําให
ผูอ่ืนนําไปใชอยางไร 
 

ขอท่ี  6  ผลท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีมีตอตนเอง ชุมชน และสังคม 

 6.1 รายไดท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ มีความม่ันคง สามารถเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว และ
เก็บออมเพ่ือสรางความกาวหนาในอาชีพไดอยางไร   
 6.2 ผลท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพสามารถชวยเหลือ สนับสนุน คืนกําไรใหสังคม มากนอย 
เพียงใด อยางไร 
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ตอนที่ 2 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลตามตัวบงชี้  ของมาตรฐานประสบการณ   ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   ขอท่ี 1  การดูแลและสรางเสริมสุขภาพกายของตนเองและครอบครัว 
   ขอท่ี 2  การดูแลและสรางเสริมสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว 
   ขอท่ี 3  การนําทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป มาประยุกต ใชในการดําเนินชีวิต                         
         และการประกอบอาชีพ 
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ขอท่ี 1  การดูแลและสรางเสริมสุขภาพกายของตนเองและครอบครัว 

 1.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพกายอยางสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยง ปองกันพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของคนในครอบครัวและชุมชนอยางไร (การรับประทาน
อาหารอยางถูกหลักโภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผอน) 
 1.2 มีผลการตรวจสุขภาพประจําปหรือไม (แนบใบแสดงผลการตรวจ) และนําผลการตรวจมา
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองอยางไร 
 1.3 อธิบายวิธีปฏิบัติตน และแนะนําคนในครอบครัวใหปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวันอยางไร  
เชน การสวมหมวกกันน็อค การคาดเข็มขัดนิรภัย การขามถนนตรงทางขาม เปนตน 
 1.4 อธิบายวิธีการแนะนําคนในครอบครัวใหเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
และชักชวนใหไปตรวจสุขภาพอยางไร และนําผลการตรวจมาดูแลสุขภาพกายอยางไร 
 

ขอท่ี 2  การดูแลและสรางเสรมิสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว 

 2.1  อธิบายวิธีปฏิบัติในการดูแลและเสริมสรางสุขภาพจิตของตนเองอยางตอเนื่อง อยางไร  
เชน การนั่งสมาธิ การมองโลกในแงดี การฟงเพลง ดูหนัง ออกกําลังกาย เปนตน 
 2.2  อธิบายวิธีการแนะนํา/ชักชวนคนในครอบครัว/เพ่ือนรวมงาน ดูแลและเสริมสรางสุขภาพจิต 
ของตนเองอยางไร เชน การนั่งสมาธิ การมองโลกในแงดี การฟงเพลง ดูหนัง ออกกําลังกาย เปนตน 
 

ขอท่ี  3 การนําทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป มาประยุกต ใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 

 3.1 อธิบายวิธีการนําหลักการของทัศนศิลป  หรือดนตรี หรือนาฏศิลปมาประยุกตใชในการ
เสริมสรางบุคลิกภาพและดําเนินชีวิตไดอยางไร (ศิลปะการแตงหนา การแตงตัว แตงบาน แตงราน แตงสวน 
การฟงเพลง การฟอนรํา เปนตน) 
 3.2  แนะนําการนําหลักการของทัศนศิลป  หรือดนตรี หรือนาฏศิลปมาประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดอยางไร  
 3.3  อธิบายวิธีการปฏิบัติตนหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องของทัศนศิลป หรือดนตรี  หรือ
นาฏศิลป พรอมยกตัวอยาง และระบุขอบกพรองของตนเอง  
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ตอนที่  3 

ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 

 ตอนท่ี  3  ขอมูลตามตัวบงชี้ ของมาตรฐานประสบการณ     ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 

      ขอท่ี  1  การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
    ขอท่ี  2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตาม
      วิถีประชาธิปไตย 
    ขอท่ี  3  จิตสํานึกในการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและ           
      สิ่งแวดลอม 
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ขอท่ี  1  การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 1.1 ในรอบปท่ีผานมา ไดเขารวมกิจกรรมกับชุมชนก่ีกิจกรรม อะไรบาง (ไมนอยกวา 5 กิจกรรม  
เชน กิจกรรมดานสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมดานประชาธิปไตย กิจกรรม 
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม) 
 1.2 ใหความรวมมือกับชุมชนทํากิจกรรมบอยครั้งหรือไม อยางไร (จงอธิบาย) 
 1.3 บทบาทในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอยางไร (เชน เปนประธาน เปนกรรมการ 
หรือเปนคณะทํางาน เปนตน)  
 1.4 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของตําบล อําเภอหรือไม  (ระบุกิจกรรมท่ีมีสวนรวม) 
 1.5 ผลท่ีเกิดจากการเขารวมกิจกรรมมีประโยชนตอชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัดของทาน
อยางไร (ระบุกิจกรรมท่ีเปนประโยชน) 
 

ขอท่ี  2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 2.1 ในรอบปท่ีผานมาเขารวมกิจกรรมทางศาสนาก่ีครั้ง กิจกรรมอะไรบาง (ระบุกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีปฏิบัติสมํ่าเสมอ) 
 2.2 ชักชวนคนในครอบครัวและคนอ่ืน ๆ ไปรวมกิจกรรมทางศาสนาหรือไม (ระบุกิจกรรมท่ี
ชักชวน) 
 2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาไดถูกตองอยางเครงครัด และเปนแบบอยางท่ีดีโดยสมํ่าเสมอ
หรือไม อยางไร  
 2.4 นําหลักธรรมทางศาสนามาใชเปนแนวทางในการแกปญหาของตนเอง ปญหาของครอบครัว 
และปญหาของชุมชนไดอยางไร (จงอธิบายหลักธรรมทางศาสนาท่ีนํามาใชพรอมยกตัวอยาง) 
 2.5 ปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวนัอยางไร แนะนําคนในครอบครัวและผูอ่ืน 
ใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางไรบาง   
 

ขอท่ี  3  จิตสํานึกในการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 3.1 ทานและครอบครัวเปนแบบอยาง หรือผูนําในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของ
ชุมชนอยางไร (การแตงกายดวยผาไทย การเขารวมกิจกรรมประเพณีสําคัญและวัฒนธรรมตาง ๆ เปนตน) 
 3.2 ทานและครอบครัวเปนแบบอยาง หรือผูนําในการรณรงคใชทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอม อยางประหยัดและคุมคาอยางไร (แยกขยะ นํากลับมาใชซํ้า ลดปริมาณการใชพลาสติก ใชน้ําและ
ไฟฟาอยางประหยัด เปนตน) 
 3.3 ทานและครอบครัวเปนแบบอยาง หรือผูนําในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางไร (รวมปลูกปา คัดแยกขยะ เปนตน) 
 

 



36 
 

คณะยกรางเอกสาร 

 
ท่ีปรึกษา 

1. นายศรีชัย พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน. 
2. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะทํางาน 

1. นางกมลวรรณ มโนวงศ  ขาราชการบํานาญ 

2. นางสาวอรทัย จารุภัทรพาณิชย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
3. นางเบญจมาศ สระทองหยอม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
4. นายชัยธวัฒน กีระนันท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
5. นางจุฬาลักษณ  สันทัดพรอม ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
6. นางพรศรี  พุมเงิน  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
7. นางประไพ   ณ รังษี  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
8. นางนวพรรษ จันทราทูล ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
9. นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

10.  นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
11. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศร ี กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
12. นางเยาวรัตน   ปนมณีวงศ กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
13. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
14. นางสุกัญญา   กุลเลิศพิทยา กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
15. นางสาวนภาพร   อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
16. นายวัชรินทร   โสภิตะชา กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คณะบรรณาธิการ 
 

ท่ีปรึกษา 

 1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. 
 2. นายธนากร  ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. 
 

คณะบรรณาธิการ 

 1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2. นางสาวสมพิศ ดวงแกว  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษสํานักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ 

3. นางศิริพร  มีพรอม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษสํานักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร 
4.  นางพรศรี  พุมเงิน  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
5. นางนวพรรษ จันทราทูล ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  
6.  นางพิสมัย  รัตนมณี  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี     
7.  นายวัลลภ  แปนเขียว ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
8.  นายจักรพันธ เจิมจรุง  ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  
9. นางงามจิตต   สวางพลกรัง ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
10.  นายกรรจ  อาชชวกุล ครูกศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
11. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
12. นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
13. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
14. นายศิริชัย  วรโพด  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
15. นางสาวจารีรัตน ชูมณี   กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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คณะบรรณาธิการ 

ประชุมหารือแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนนิงานเทียบระดับการศึกษา 

 

1. นางเอ้ือมพร สุเมธาวัฒนะ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. นางอารีย ลิ้มวัฒนกิจ  ผูอํานวยการกศน.อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 
3. นางสาวยุรยัยา อินทรวิจิตร  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
4. นางนัฏยา ชูประดิษฐ  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคใต 
5. นางสาวอรทัย ปานขาว  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
6. นางสาวปยะนุช ศรนุวัตร  ครูผูชวย  สถาบัน กศน.ภาคกลาง 
7. นางพรศรี พุมเงิน  ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี 
8. นางนวพรรษ จันทราทูล  ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลําภ ู
9. นางพิสมัย รัตนมณี   ครูชํานาญการพิเศษ  กศน.อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
10. นางสาวชญานิศ แฝกหอม   ครูชํานาญการพิเศษ  กศน.อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
11. นางละมัย วรรณทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
12. นางสุปราณี จูฑามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
13. นางสุนิตย ไชยถาวร  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
14. นางสุภาภรณ สังเมียน  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
15. นางสาวสุรางค แตงออน  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
16. นางรุงทิวา บรรเทาวงศ  ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
17. นางปฏิมา ชองคูณ  นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

  ชํานาญการพิเศษ 
18. นางศิริพร กันธัง  ครูชํานาญการ  กศน.อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
19. นางสาวกัญญาภัค ชื่นจิตร  ครูชํานาญการ  กศน.อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
20. นางสาวปภัสรินทร แสนทวีสขุ  ครูผูชวย  กศน.อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
21. นางสุธีรา บุญชิต  นักจัดการงานท่ัวไป กศน.อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

  ปฏิบัติการ 
22. นางสาวอภิรดี หาญมนตรี  นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 
23. นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอเมืองยโสธร จังหวดัยโสธร 
24. นางสาวจิราพิชญ ศรีอุบล  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
25. นายเสกสรรค ศรีสารคาม  นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
26. นางชนาภา เหลาศรีนาท  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
27. นางสาวกิตติมา ตั้งจิตเจริญกิจ  คร ู  กศน.อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
28. นายวุฒิพงษ ตั้งใจ  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
29. นายโกวิท มีภาทัศน  คร ู  กศน.อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
30. นางงามจิตต สวางพลกรัง  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
31. นางสาวศิริญา สอนสิทธิ์  ครู กศน. ตําบล  กศน.อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
32. นายสําราญ สุโพธิ์  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
33. นางสาวดวงหทัย สุวรรณศรี  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
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คณะบรรณาธิการ (ตอ) 

ประชุมหารือแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนนิงานเทียบระดับการศึกษา 

 
34. นางวรรณชนีย ศรีแกว  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
35. นางพรรณทิภา บุตรพรม  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
36. นางญดานิฏฐ บังคะดารา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร 
37. นางพารัศมชญา ปดโรคา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภ ู
38. นางสาวสิริวิภา เสนานันท  นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
39. นางสาวชนนิกานต มิตตาธรรม  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
40. นางสาวกุลณัฏฐากร เท่ียงปา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร   
41. นางมัณฑนา แสนหาญ      ครู กศน.ตําบล     กศน.อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   
42. นายจีรพัฒน สุขอุดม  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
43. นางอําพร คําลือ  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
44. นางสาวศิรินันท ยอดนุม  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 
45. นางรดาณัฐ อิณกา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
46. นายวัชรภาณุ อินตะหา  นักวิชาการศึกษา  กศน.อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
47. นายธวัช ศรีมูล  คร ู  กศน.อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 
48. นางบุญทอง ทองทิพย  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
49. นางนิภา ชวยงาน  คร ู  กศน.อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
50. นางภัทริยา ตาคํา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
51. นางสาวลัดดาวัลย ออนดี  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
52. นางเสาวลักษณ นพมาก  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 
53. นางสาวอัมพร มนตประสิทธิ์  คร ูกศน.ตําบล  กศน.อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
54. นางจันทรจิรา  ศรีกุล  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
55. นางสาวกนกรัตน ดอกแกว  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
56. นางสาวศุภลักษณ ภูวังแทบ  บรรณารักษอัตราจาง กศน.อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
57. นางสาวสลิตตา เฉยศิริ  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
58. นางรตัชนี คชรินทร  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
59. นางสาวณัฐณิชา อินทะโครต  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
60. นางสาวพัชริดา ชัยพิมลผลิน  คร ูกศน. ตําบล  กศน. เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
61. นายชัยพฤกษ  ชัยพิมลผลิน  คร ูกศน.ตําบล  กศน.เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
62. นางสาวสุจิตรา สมทรง  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
63. นางสาวนวพรรษ ธรรมสกุล  คร ู  กศน.อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
64. นางตติยา พุดเทศ  ครู กศน. ตําบล  กศน.อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
65. นายสุชาติ สุกใส  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
66. นางสาวกมลวรรณ มาแดง  ครู กศน.  กศน.อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
67. นางสุภาพร บุญพิมพ  คร ู  กศน.อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
68. นางสาวสริญญา ทองเสม  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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คณะบรรณาธิการ (ตอ) 

ประชุมหารือแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนนิงานเทียบระดับการศึกษา 

 
69. นางสาวอัญชลี ภูวพาณิช  คร ู  กศน.อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
70. นางพจนีย ศรีวิโน  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
71. นางสาวรัชนีพร คําปาน  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
72. นางสาววาทยากร โฉมศรี  นักวิชาการศึกษา  กศน.อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
73. นางวนิดา จิตรอักษร  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
74. นายสุริยา จันทรัฐ  นักวิชาการศึกษา  กศน.อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
75. นางสาวอรอุมา ขวัญมาศ  ครู ศรช.  กศน.อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
76. นายสุวิทย รัตนญาติ  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
77. นายสุชาครีย  ปูเตะ  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 
78. นางสาวยุวรรดา คงแกว  นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดพังงา 
79. นายกรวิชย เลื่อนจันทร  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
80. นายกฤษฎา สุวลักษณ  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
81. นางสาวแวฮัสนะห มะแดเฮาะ  ครูอาสาปอเนาะ  กศน.อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
82. นางสาวอุบลรัตน พ่ึงพล  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
83. นางมณฑลี ท้ิงปากถํ้า  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
84. นายวัลลภ แปนเขียว  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
85. นางสาวณฐปภัสร คําทองดี  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
86. นายจักรพันธ เจิมจรุง  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
87. นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน นักวิชาการศึกษา  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
88. นางสาวกุลสตรี ดวงทองสุข  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
89. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ  นักวิชาการศึกษา  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  ชํานาญการพิเศษ 
90. นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา  เจาพนักงานธุรการ  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  ชํานาญงาน 
91. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน  นักวิชาการศึกษา  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
92. นายศิริชัย วรโพด  นักวิชาการศึกษา  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
93. นางสาวจารีรัตน ชูมณี  นักวิชาการศึกษา  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
94. นางสาวฐานิตา คลายออน  นักวิชาการศึกษา  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
95. นางสาวนภัสสร ชื่นมีศร ี  นักวิชาการศึกษา  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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คณะทํางาน 

 
ท่ีปรึกษา 

 1. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกล เลขาธิการ กศน. 
 2. นายภูมิพัทร  เรืองแหล รองเลขาธิการ กศน. 
  

คณะบรรณาธิการ 

   1. นางเอ้ือมพร สุเมธาวัฒนะ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. นายศิริชัย  วรโพด  กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. นางสาวจารีรัตน ชูมณี   กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
6. นายจิรนัย  ไวปญญา กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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