
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับบัณฑิตศึกษา  

------------------------------------------------------------ 
 

  เพ่ือให้การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่     
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศการเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับบัณฑิตศึกษา” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “หลั กสู ตร”หมายความว่ า  หลั กสู ตรสาขาวิ ชาต่ า งๆ ในระดั บบัณฑิ ตศึ กษาที่ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ความเห็นชอบ และได้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว 

 “คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร 

 “องค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า องค์กรวิชาชีพที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมาย 
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการ ระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น
หลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น มีวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู้ 

 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคล 
ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม 
และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

“การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า 
การน าผลงาน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม
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อัธยาศัย รวมถึงจากการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิขอเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑติวิทยาลัยแล้ว 

  ข้อ ๕ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานคณะกรรมการการด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พร้อมเสนอ
หลักฐานผลงานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาอัธยาศัย 

  ข้อ ๖ การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้พิจาณา
ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
  (๑) ผลงาน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ที่ขอเทียบโอนที่เกิดจากการศึกษานอก
ระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะน ามาใช้เทียบโอน ต้องเป็นผลงาน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้
ด าเนินการย้อนหลังจากวันที่ขอเทียบโอนไม่เกิน ๕ ปี  
  (๒) การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เทียบเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย และให้หน่วยกิตได้
รวมกันไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ 

(๓) ผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถน าความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
มาเทียบโอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาค้นคว้าอิสระได้ 

  ข้อ ๗  คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดรายวิชา นักศึกษาสามารถโอนเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  
  (๒) ก าหนดวิธีการด าเนินการประเมินผลงาน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตามวิธีการ ก าหนด
เกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การตัดสิน  
  (๓) ก าหนดเกณฑ์ของแฟ้มสะสมงาน พร้อมทั้งระบุการประเมินที่นักศึกษาได้รับโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือขออนุมัติ 

  ข้อ ๘ วิธีการประเมินและเกณฑ์ตัดสินเพ่ือเทียบโอนความรู้จาการศึกษานอกระบบ หรือ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) การทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ต้องเป็นการทดสอบของหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่สร้างแบบทดสอบ 
  (๒) การทดสอบที่หลักสูตรจัดสอบเอง (Examination) ต้องเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ 
  (๓) การประเมินการศึกษา หรือการอบรม (Training) ที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงาน
อ่ืน หรือคณะ ศูนย์ สถาบัน หรือส านัก ในมหาวิทยาลัย และเป็นการศึกษาหรือการอบรมที่สามารถเทียบเคียง
มาตรฐานการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  (๔) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ต้องมแีฟ้มสะสมผลงานที่มีคุณภาพ 
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  ข้อ ๙ ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐๐ จึง
จะให้เทียบโอนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นได้ แต่จะไม่ให้สัญลักษณ์ระดับคะแนนและไม่มี
การน ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่จะบันทึก “CS” (Credits from  
Standardized Test),  “CE” (Credits from Examination), “CT” (Credits from Training), “CP” (Credits 
from Portfolio) ตามแต่ละกรณี 

  ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้โอนหน่วยกิต 

 ข้อ ๑๑ การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  (๑) หน่วยกิตที่ ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก “CS” (Credits from  
Standardized Test) 
  (๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสอบให้บันทึก 
“CE” (Credits from Examination) 
  (๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมิน หรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้บันทึก      
“CT” (Credits from Training) 
  (๔) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก “CP” (Credits from 
Portfolio)  

  ข้อ ๑๒ การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้นักศึกษา
ด าเนินการขอเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และให้คณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการเทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือให้
นักศึกษาทราบจ านวนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตรกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่
สามารถด าเนินการเทียบโอนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณา 

  ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยจะต้องลงทะเบียนรายวิชา และช าระเงินค่าหน่วยกิต 
รายวิชา ตามอัตราค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน โดยไม่ต้องเข้าศึกษารายวิชานั้น  

  ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้และให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    กันยายน ๒๕๖๒            
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

ด าเนินงานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

๑. ก าหนดรายวิชาที่นักศึกษา
สามารถเทียบโอนความรู้ 

๒. ก าหนดวิธีการด าเนินการ
ประเมิน ผลงานเพื่อเทียบโอน 

ผู้ขอเทียบโอน 

ยื่นค าร้อง บฑ.๑๖ ต่อ
ประธานคณะกรรมการ
การด าเนินงานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภายใน ๓๐ 
วัน นับตั้งแต่วันเปิดเรียน
ภาคแรกที่เข้าศึกษาพร้อม
ทั้งเสนอหลักฐาน ผลงาน 
ความรู้ ประสบการณ์ จาก
การศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

รับค าร้อง บฑ. ๑๖   
(ผลการพิจารณา

ประเมิน) จากคณะ 

คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบัณฑิต
ให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการเทียบโอน
ความรู้จาการศึกษานอก
ระบบ หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 

แจ้งผลให้ผู้ขอเทียบ 
โอนทราบ 

แจ้งส านักวิชาการและ
งานทะเบียน 

กรณี 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

๓. รูปแบบการเทียบโอน 
ก .  กา รทดสอบมาตร ฐ าน 
(Standardized tests) 
ข. การทดสอบที่หลักสูตรจัด
สอบเอง (Examination) 
ค. การประเมินการศึกษา/
อบรม (Training)  
ง. การเสนอแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio)  
 


