
การเทียบโอน
และ

Credit Bank 

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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สาระส าคัญ

 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

 นิยามศัพท์

 ความเช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิ

 ประโยชน์ของการเทียบโอน

 หลักเกณฑ์การเทียบโอน (หลักเกณฑ์ฯ ปี 45)

 การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต 

(Credit Bank)
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พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิตส าหรับประชาชน 

 มาตรา 15 ได้ก าหนดการจัดการศึกษาสามรูปแบบ ได้แก่ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบ
ใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน
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นิยามศัพท์ 

1.  การศึกษาในระบบ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศกึษา หลักสูตร  ระยะเวลา

ของการศึกษา  การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งเป็น
เง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน

2. การศึกษานอกระบบ
มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  

วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาเน้ือหาและ
หลักสูตรจะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
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นิยามศัพท์

3. การศึกษาตามอัธยาศัย

 ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 

ความพร้อม และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล 

ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ือหรือแหล่ง

ความรู้อ่ืนๆ
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โครงสร้างและองค์ประกอบของTQF

1. ระดับคุณวุฒิ (levels of qualifications)

2. การเรียนรู้ (domains of learning) ของคุณวุฒิประเทศ
ไทย

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
(learning outcomes)

4. ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละคุณวุฒิ

5. จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา

6. การก าหนดช่ือคุณวุฒิ

7. การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์
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กลไกความเชื่อมโยง

 ความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาและสมรรถนะในการปฏิบัติ ต้องมี
ระบบและกลไกในการเข้าสู่ระดับคุณวุฒิที่มีความยืดหยุ่น 
หลายหลาย เพ่ือให้บุคคลท่ีมีประสบการณ์หรือสมรรถนะ
จากการปฏิบัติงานสามารถเทียบโอนหรือเติมเต็มเพ่ือให้
ได้การรับรองตามคุณวุฒินั้น ๆ 
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หลักเกณฑ์การเทียบโอน (เกณฑ์ฯ 45)

 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่าง
การศึกษาในระบบ

 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ
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ในระบบ สู่ ในระบบ

ระดับปริญญาตรี

1.รายวิชา ท่ีเปิดสอนใน ม. /หน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม กม 
รับรอง

2.เน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

3.รายวิชานั้น ต้องสอนได้ไม่ต่ ากว่า ระดับ c ขึ้นไป หรือ 2.00

4.เทียบได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตร
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ในระบบ สู่  ในระบบ

ระดับปริญญาตรี (ต่อ)

5. รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่าง
สถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสม

6. ต้องอยู่ในสถานศึกษาท่ีรับโอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

7. ในกรณีหลักสูตรใหม่ให้เทียบได้ไม่เกินชั้นปีและภาคท่ีมี
นักศึกษาอยู่
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ในระบบ สู่  ในระบบ

บัณฑิตศึกษา

 รายวิชา ท่ีเปิดสอนใน ม. /หน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม กม 
รับรอง

 เน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน4

 รายวิชานั้น ต้องสอนได้ไม่ต่ ากว่า ระดับ B ขึ้นไป หรือ 3.00 
หรือ S 

 เทียบได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
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ในระบบ สู่  ในระบบ

บัณฑติศึกษา (ต่อ)

(6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา
จะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(7) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา และลงทะเบยีนเรียนรายวิชาหรือวทิยานิพนธ์ตาม
หลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(8) กรณีหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปีและภาคการศึกษาที่มนีักศึกษาเรยีนอยู่ตามหลักสูตร
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จากนอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

(1) การเทียบความรู้จะเทยีบเป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร
และระดับการศึกษาทีเ่ปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอเทียบโอน
ต้องการ

(2) วธิีการประเมนิ  เกณฑ์การตัดสินของการประเมิน ให้เป็นไปตาม
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยต้องผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา
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(3) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า ส าหรับ
ระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร  B หรือ
แต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า ส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา

(4) การบันทึกผลการเรียนใหบ้ันทึกตามวิธีการประเมิน

จากนอกระบบและ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยั
เข้าสูก่ารศกึษาในระบบ
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

วธิกีารประเมนิผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด   เช่น

 การสอบมาตรฐาน  (credit from standard tests : CS) 

 การสอบที่ไม่ใช่การสอบมาตรฐาน (credit from non standard 
tests) หรือ credit from exam :CE)

 หน่วยกิตที่ได้จากการประเมนิ/อบรมจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา (credit from training : CT)

 หน่วยกิตที่ได้จากแฟ้มสะสมงาน (credit from portfolio : CP)
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จากนอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

(5)  การเทียบให้หน่วยกิตไดร้วมกนัไม่เกนิ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 

ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนหน่วยกิตทีเ่ทียบโอนได้ให้
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรยีนการสอนในหลักสูตร โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา

(6)    นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตร ี ส าหรับหลักสูตรในระดับบัณฑติศึกษาให้
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรยีนการสอนในหลักสูตรโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
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ประโยชน์ของการเทียบโอน

 ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนส่ิงที่ตนเองมีความรู้แล้ว 
ประหยัดเวลา ทรัพยากร

 ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

 วางแผนเส้นทางการศึกษาด้วยตนเอง

 สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบคุณวุฒิอย่างเป็นระบบมี
มาตรฐาน
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Credit bank

 เจตนารมณ์

การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตในระดับอดุมศึกษา มี
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long 
learning) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มหาวิทยาลัย  
เปิดโอกาสและปรับวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้ผูท้ี่ต้องการมีความรู้  
สามารถเข้าเรียนได้ ผู้เรียนที่ออกจากระบบมหาวทิยาลัยไปแล้ว
สามารถเข้ามาเรียนใหม่ได้ตลอดเวลา โดยลดข้อจ ากัดบาง
ประการ เช่น ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ การไม่จ ากัดอายุของผู้
เข้าเรียน สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้มหาวิทยาลัย 

ไม่เน้นเร่ืองการให้ปริญญา
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Credit bank

หมายถึง

 การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีให้
ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในระบบ  และ
ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย และจากประสบการณ์ของบุคคล มาเก็บสะสมไว้ใน
ธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษา  

เพ่ือรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา 
หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่
จ ากัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน  ระยะเวลาในการสะสม
หน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน
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Credit bank
 สาระส าคัญ 
คอืการเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวติ  โดยก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยดืหยุ่น
ตามความต้องการ  ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนรู้มาสะสมไว้ในสถาบันอุดมศึกษาได้   
ให้ความส าคัญกับการศึกษาแก่ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน อันเป็นการสร้างศักยภาพการเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพหรือเพื่อให้ได้รับคุณวุฒทิางการศึกษา เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าศึกษาโดยไม่มเีงื่อนไขของคุณสมบัตผิู้เรียน คุณวุฒ ิ
หรือระยะเวลาในการเรียน  สามารถสะสมผลการเรยีนได้จากการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ 

โดยใช้  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรยีนจากการศึกษาใน
ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาระบบการประเมนิท่ีมคีุณภาพและ
มาตรฐาน  มีการด าเนนิงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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Credit Bank

วัตถุประสงค์
1.1  เพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวติให้แก่ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง โดยการศึกษา อบรม ทั้งในรายวชิา หลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรระยะยาว โดยไม่จ ากัดระยะเวลาและให้สามารถสะสม
หน่วยกิตเพื่อการศึกษาในระดับ

1.2   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษา อบรม ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์การเรียนรู้ มาสะสม
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับคุณวุฒิในระดับและสาขาวิชาที่ได้สะสมผลการ
เรียนรู้ไว้
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CBS vs TPQI CBS

จาก อ.พนาฤทธ์ิ เศรษฐกลุ
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จ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรเทยีบโอน CBS

แหล่งทีม่ำ: ผลกำรส ำรวจกำรเทยีบโอนประสบกำรณ์ของสถำบนัอุดมศึกษำทีต่อบแบบสอบถำม
จ ำนวน 87 สถำบัน

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
จ ำนวนสถำบนัอุดมศึกษำ

ทีม่กีำรเทยีบโอนประสบกำรณ์

มี ไม่มี รวม

1. มหำวทิยำลยัของรัฐ 6 4 10

2. มหำวทิยำลยัในก ำกบัของรัฐ 6 5 11

3. มหำวทิยำลยัรำชภัฏ 12 8 20

4. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล 7 - 7

5. สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 18 13 31

6. วทิยำลยัชุมชน (เดมิ) 1 7 8

รวม 50 37 87
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จ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำที่มีระเบียบกำรเทียบโอน
ประสบกำรณ์

CBS

แหล่งทีม่ำ ผลกำรส ำรวจกำรเทยีบโอนประสบกำรณ์ของสถำบนัอุดมศึกษำทีต่อบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 87 สถำบัน

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
จ ำนวนสถำบนัอุดมศึกษำ

ทีม่รีะเบยีบกำรเทยีบโอนประสบกำรณ์

มี
ระดบัสถำบัน

มี
ระดบัคณะวชิำ

ไม่มี รวม

1. มหำวทิยำลยัของรัฐ 5 - 4 9

2. มหำวทิยำลยัในก ำกบัของรัฐ 6 - 5 11

3. มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 11 1 7 19

4. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล 5 - 2 7

5. สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 18 3 9 30

6. วทิยำลยัชุมชน(เดมิ) 1 - 7 8

รวม 46 4 34 73
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จ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำที่มคู่ีมือในกำรเทยีบโอน
ประสบกำรณ์

CBS

แหล่งทีม่ำ: ผลกำรส ำรวจกำรเทยีบโอนประสบกำรณ์ของสถำบนัอุดมศึกษำทีต่อบแบบสอบถำม
จ ำนวน 87 สถำบัน

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
จ ำนวนสถำบนัอุดมศึกษำ

ทีม่คู่ีมือในกำรเทยีบโอนประสบกำรณ์

มี ไม่มี รวม

1. มหำวทิยำลยัของรัฐ 4 4 8

2. มหำวทิยำลยัในก ำกบัของรัฐ 1 7 8

3. มหำวทิยำลยัรำชภัฏ 6 10 16

4. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล 3 1 4

5. สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 12 18 30

6. วทิยำลยัชุมชน(เดมิ) - 7 8

รวม 26 47 73



Thank you
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