
         คู่มอืส ำหรับประชำชน  

      กำรขอประเมนิควำมรู้และประสบกำรณ์เพือ่เข้ำสู่หลกัสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  

      (กรณีไม่มเีอกสำรหลกัฐำนกำรศึกษำ) 

      หน่วยงำนทีใ่ห้บริกำร  :  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอทรายมูล 

      กระทรวง            :  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

      หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เงือ่นไข (ถ้ำม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

      การประเมินความรู้และประสบการณ์จะประเมินเป็นรายวชิา 

      ผูท่ี้จะยืน่ค  าขอรับการขอประมเนิความรู้และประสบการณ์ตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 

  1. ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของสถานศึกษาในสงักดัส านกังาน  กศน. 

  2. ไม่เป็นนกัเรียนในระบบโรงเรียน 

  3. ผา่นการประเมินเบ้ืองตน้จากประวติัดา้นการศึกษาและประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาหรือการสมัภาษณ์ 

 

        ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานทีใ่ห้บริการ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทรายมลู
จังหวดัยโสธร หมู่ท่ี 16  ต าบลทรายมลู  อ าเภอทรายมลู  จังหวดัยโสธร
รหัสไปรษณีย์  35170  โทรศัพท์  045 - 787163   
โทรสาร 045 – 787163 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต ุ: (ช่วงเวลาเปิดให้บริการตามประกาศของสถานศึกษา)) 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึง
วนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 

        ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผดิชอบ 

        ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม  :  39 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนทีรั่บผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบค าร้อง 
(หมายเหต ุ: -) 
 

1 ชัว่โมง ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ

ทรายมูล 



ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนทีรั่บผดิชอบ 
2) กำรพจิำรณำ 

ประเมินเบ้ืองตน้จากประวติัดา้นการศึกษาและประสบการณ์
หรือการสมัภาษณ์ 
(หมายเหต ุ: -) 

1 วนัท าการ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ

ทรายมูล 

3) กำรพจิำรณำ 
ประเมินความรู้และประสบการณ์รายวชิาต่างๆโดย
คณะกรรมการ 
(หมายเหต ุ: -) 

30 วนัท าการ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ

ทรายมูล 

4) กำรพจิำรณำ 
สรุปผลการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวชิาต่างๆและ
เสนอผูอ้  านวยการสถานศึกษาอนุมติั 
(หมายเหต ุ: -) 

7 วนัท าการ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ

ทรายมูล 
 

 

        รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำม)ี หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตวันักศึกษำ  กศน. 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 

ส านกังาน  กศน. 

 

        ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอยีดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

        ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอทรายมูล  จงัหวดัยโสธร หมู่ท่ี 16  ต าบลทรายมูล  อ าเภอ

ทรายมูลจงัหวดัยโสธร  รหสัไปรษณีย ์ 35170  โทรศพัท ์ 045 - 787163  โทรสาร 045 – 787163 
(หมายเหต ุ: -) 

2) ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั / กทม. 
(หมายเหต ุ : -) 



ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
3) ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  โทร 022826091 โทรสาร 022813732 สายด่วน 

1660 
(หมายเหต ุ: -) 

4) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  สายด่วน 1579 
(หมายเหต ุ : -) 

5) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต ุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดสิุต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก  เขตดสิุต  กทม. 10300)) 

 

        แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดบั ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

        หมำยเหตุ 

  - 

 

     ช่ือกระบวนงำน  :  การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพ่ือเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

      (กรณีไม่มีเอกสารหลกัฐานการศึกษา) 

      หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน  :  ส านกังาน  กศน. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการส านกังาน  กศน. 

      ประเภทของงำนบริกำร  :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

      หมวดหมู่ของงำนบริกำร  :   อนุมติั 

      กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วข้อง  : 

      1)  พระราชบัญญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 

      ระดบัผลกระทบ  :  บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ / สงัคม 

      พืน้ทีใ่ห้บริกำร  :  สถาบนัการศึกษา, ส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

      กฎหมำยข้อบังคบั / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ  :  ไม่มี 

      ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย  / ข้อก ำหนด ฯลฯ  :  0.0 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



      ข้อมูลสถิตขิองกระบวนงำน  : 

  จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

  จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

  จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

      ช่ืออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน  : ส าเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 11:04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วนัท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 


