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คูมือสําหรับประชาชน: การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2546 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: สถาบันการศึกษา, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 11:32  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ เลขที่ 225 หมู 11 
ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (เปดรับคําขอใหบริการขอรับการประเมินในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูที่จะยื่นคําขอรับการประเมินตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 เปนคนไทยที่มีอายุไมต่ํากวา 20 ป บริบูรณ 
 มีประสบการณการทํางานในพื้นที่ที่ขอรับบริการไมนอยกวา 1 ป 
 ไมเปนนักเรียน/นักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
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วิธีการประเมินฯ จะประเมิน 3 สวนคือ 
 ประเมินภาคประสบการณโดยคณะกรรมการ 
 ประเมินมิติความรูความคิดภาคทฤษฎี 
 เขาสัมมนาทางวิชาการกอนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานแตละระดับ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

1 ชั่วโมง ศูนยการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

(ชวงเวลารับสมัคร 
20 วันทําการ) 

2) 

การพิจารณา 
 

ประเมินประสบการณโดย
คณะกรรมการประเมินฯ 
 

150 วันทํา
การ 

ศูนยการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ทดสอบภาคทฤษฎี
(ขอเขียน) 
 

2 วันทําการ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

(ประเมินเม่ือผาน
การประเมิน
ประสบการณ) 

4) 

การพิจารณา 
 

สัมมนาทางวิชาการ 
 

3 วันทําการ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

(เขารับการ
สัมมนาเม่ือผาน
การประเมิน
ภาคทฤษฎี) 

5) การลงนาม/ อนุมัติผลการประเมินและ 5 วันทําการ ศูนยการศึกษา - 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ออกหลักฐานทางการศึกษา 
 

นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   180 วันทําการ 
 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) ประวัติสวนตัว - 1 0 ชุด (รายละเอียด
ตามที่กําหนด ) 

2) 

หนังสือรับรอง
ประสบการณ
การทํางาน 1 ป
ข้ึนไป 

- 1 0 ฉบับ (ตองมีหนวยงาน/
บุคคลที่เชื่อถือได
หรือผูนําชุมชน
รับรอง (อยูใน
ดุลพินิจของ
ผูบริหาร
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

สถานศึกษา)) 

3) 

ใบระเบียน
แสดงผลการ
เรียนระดับที่ตํา
กวาที่ขอประเมิน
เทียบระดับ 

- 0 1 ฉบับ (ผูออกหลักฐานใบ
ระเบียนแสดง
การศึกษาคือ
ผูอํานวยการ
สถานศึกษา) 

4) 

วุฒิบัตร เกียรติ
บัตร หรือหนังสือ
รับรองความรู
และ
ประสบการณ 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

เอกสารอ่ืนๆ ที่
แสดงถึงความรู
ความชํานาญ
และ
ประสบการณใน
อาชีพ 

- 1 0 ชุด (ตองมีหนวยงาน/
บุคคลที่เชื่อถือได
หรือผูนําชุมชน
รับรอง (อยูใน
ดุลพินิจของ
ผูบริหาร
สถานศึกษา)) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาสมัคร 

 คาธรรมเนียม 1,500 บาท 
หมายเหตุ -   

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ เลขที่ 225 หมู 

11 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
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หมายเหตุ - 
3) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โทร 022826091 

โทรสาร 022813732  สายดวน 1660 
หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สายดวน 1579 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 
 

 
 

 


