ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ กําหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระดับ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เข้าสู่ การศึกษาในระบบได้ เพื่อเสริ มสร้างโอกาสในการศึกษาให้กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่า
เทียม และต่อ เนื่ อง ให้ประชาชนมีความรู ้ มี คุณภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นการสร้างสังคมฐานความรู ้
และพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์และศักยภาพการแข่งขัน
ระดับประเทศ
อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอนผล
การเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดีอ าศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๘)
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คําสัง่ สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่ อง มอบอํานาจให้อธิการบดี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติ
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อ ง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ เข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
หมวดที่ ๑
เกณฑ์ การเทียบโอน
การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์แก่นิสิต นักศึกษามีเกณฑ์ดงั นี้
ข้ อ ๑. ข้ าราชการ
ให้พจิ ารณาตําแหน่ง หรื อยศที่ครองอยู่ หรื อเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ข้าราชการหรื อพนักงานราชการทุกประเภทการเทียบโอนขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่ งและอายุราชการที่
ดํารงตําแหน่งนั้น โดยเทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
1.2 ตํารวจ หรื อทหารพิจารณาจากยศ ที่ดาํ รงอยู่ โดยเทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
1.3 ผูพ้ พิ ากษา อัยการ หรื อผูพ้ พิ ากษาสมทบ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
ข้ อ ๒. สายการเมือง
2.1 พิจารณาตามตําแหน่งทางการเมืองในระดับประเทศ ได้แก่
ข้าราชการฝ่ ายการเมือ ง (การดํารงตําแหน่ งในหน่ วยราชการ) ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึ กษา เลขานุการ หรื อโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นต้น

ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
พิจารณาเทียบให้ไม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต
2.2 พิจารณาตามตําแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่
ข้าราชการฝ่ ายการเมื อ งในราชการส่ วนท้อ งถิ่ น เช่ น ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร รองผูว้ ่า
ราชการกรุ งเทพมหานคร เลขานุ การ รองประธานสภา ประธานที่ปรึ กษา ที่ปรึ กษา นายกองค์การบริ หารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นต้น
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื อ งในราชการส่ วนท้อ งถิ่ น ได้แก่ สมาชิ กสภาท้องถิ่ นขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาตามจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
สมัยที่หนึ่ง
เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
สมัยที่สอง
เทียบให้ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต
สมัยที่สาม
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
ข้ อ ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้อนุโลมเทียบเคียงหลักเกณฑ์การเทียบโอน ของข้าราชการ
ข้ อ ๔. หน่ วยงานภาคเอกชน
4.1 กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ จะพิจารณาเป็ นกรณี ไป ทั้งนี้ เจ้าของกิจการต้องมีใบจดทะเบียน
ใบทุนเรื อนหุ ้น ภาพถ่ายอายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วย
เช่น ขนาดธุรกิจ จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ ระเยะเวลาประกอบการ และ
อื่นๆ ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
4.2 สําหรับผูท้ ี่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางตําแหน่ งของบุคคล
นั้นๆ และระยะเวลาการทํางาน ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
4.3 กรณี ผูป้ ระกอบอาชี พอิ สระอื่ นๆ เช่ น ศิล ปิ น นักเขียน นักแปล และอื่ น ๆ เทียบตาม
ประสบการณ์และผลงานที่ปรากฎ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
ข้อ ๕. นักบวชทุกศาสนา เทียบได้ไม่เกิน ๒๔ หน่ วยกิต ขึ้นอยูก่ บั สมณศักดิ์ หรื อตําแหน่งที่ได้รับในศาสนา
นั้นๆ และจํานวนปี ที่ปฏิบตั ิศาสนกิจ
ข้อ ๖. การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ นอกเหนือตามที่ประกาศให้ยดึ ถือประกาศแนบท้าย

หมวดที่ ๒
วิธีประเมินความรู้
วิธีการประเมินความรู ้ เพือ่ การเทียบความรู ้ และประสบการณ์น้ นั ให้เลือกวิธีการประเมินความรู ้
โดยอาจจะประเมิ น โดยการทดสอบ หรื อ ประเมิ นจากแฟ้ มสะสมงานหรื อ อาจจะใช้ท้ งั ๒ วิธีร่วมกันก็ไ ด้
สําหรับวิธีการประเมิน มีดงั นี้
ข้ อ ๑. การประเมินโดยการทดสอบ
ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งหรื อใช้หลายวิธี
ร่ วมกันได้ สําหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดงั นี้
1.1 การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียนนี้ จะกําหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพื่อวัดความรู ้ดา้ นเนื้ อหา หรื อ
ความสําเร็ จของผลการเรี ยนรู ้ของนิ สิตนักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบความรู ้และประสบการณ์ โดยข้อสอบที่
สร้างขึ้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และคําอธิบายรายวิชา และต้องสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย/
คณะสาขาวิชากําหนด
1.2 การสอบปากเปล่า
เป็ นการสอบวัดความรู ้ความเข้าใจในรายวิชาที่นิสิตนักศึกษาเทียบความรู ้ โดยคณะกรรมการ
ของสาขาวิชา ซึ่ งอาจจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหัวข้อให้มีการอภิปรายหรื อตอบคําถาม
ตามเนื้อหาสาระในคําอธิบายรายวิชานั้นๆ
1.3 การทดสอบทักษะปฏิบตั ิ
การสอบทักษะปฏิบตั ิเป็ นการสอบทักษะในการปฏิบตั ิงาน โดยการให้นิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบ
ความรู ้ สาธิ ต หรื อ แสดงออกถึ งความสามารถในการปฏิ บ ัติ งานเพื่อ ตรวจสอบทัก ษะ ความสามารถที่
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่ขอเทียบความรู ้และประสบการณ์
1.4 การทดสอบอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะ เห็นชอบ
มหาวิทยาลัย/คณะอาจกําหนดวิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นก็ได้เพือ่ เป็ นการวัด
ความรู ้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชา
1.5 การประเมิ น การศึ กษา/อบรมที่ จดั โดยหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เป็ นการนําผลการศึก ษาหรื อ การ
ฝึ กอบรมขอเที ยบความรู ้และประสบการณ์ การประเมิ น จะดําเนิ น การโดยคณะกรรมการของสาขาวิช า
พิจารณาข้อมูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.5.1 ผลการศึกษา/อบรมที่มุ่งหวัง
1.5.2 ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (๑ หน่วยกิต ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ชัว่ โมง)
1.5.3 เนื้อหาของหลักสูตรจะต้องไม่นอ้ ยกว่าคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
1.5.4 วิธีการประเมินความสําเร็จของผลการศึกษา/อบรม
ข้ อ ๒. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
การประเมิ น จากแฟ้ มสะสมผลงาน เป็ นการรวบรวม ประมวลร่ อ งรอยหลักฐาน
แสดงความรู ้ และประสบการณ์ การทํางานเพื่อ ขอเทียบความรู ้ และประสบการณ์ ในรายวิชาต่างๆ ซึ่ งต้อ ง
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดจนครอบคลุมสาระในคําอธิบายรายวิชา รายละเอียด/แนวทาง
ในการประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงานมีดงั นี้

๒.๑ หลักฐานแสดงความรู ้ และประสบการณ์
หลักฐานที่แสดงความรู ้ และประสบการณ์ ได้แก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทศั น์ แผ่นพับ
พิมพ์เขียว ภาพวาด งานประดิษฐ์ หรื อตัวอย่างงานที่เกิดจากความคิดของนิ สิตนักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู ้
จดหมายรับรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหน่ ง รางวัล สิ ทธิบตั ร บันทึกการฝึ ก
วิชาทหาร คําอธิบายเนื้อหาวิชาการฝึ กอบรม เป็ นต้น
๒.๒ ขั้นตอนการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
ในการเสนอแฟ้ มสะสมผลงานมีข้นั ตอนดังนี้
๒.๒.๑ การเลือกสาขา และคําอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับประสบกาณณ์ที่จะขอ
เทียบความรู ้ โดยนิ สิตนักศึกษาประเมินประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่มีมาก่อนแต่ละด้านของตนว่า ความรู ้ของ
ตนที่มีอยูส่ ามารถเทียบได้กบั รายวิชาใดตามหลักสูตรที่ตอ้ งการเทียบความรู ้
๒.๒.๒ การรวบรวมหลักฐานร่ องรอย ที่แสดงความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่
ตรงกับคําอธิบายรายวิชา
๒.๒.๓ การบรรยายสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ประกอบหลักฐานร่ องรอย
๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้ มสะสมผลงาน
มหาวิทยาลัยโดยคณะต่างๆ กําหนดคณะกรรมการประเมิ นผลแฟ้ มสะสมงาน ของนิ สิต
นักศึกษา โดยกําหนดให้เป็ นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรื ออาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาที่ขอเทียบเป็ นผู ้
ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน ถ้าความรู ้ตามที่แสดงในแฟ้ มสะสมผลงานสอดคล้องกับสาระในคําอธิบายวิชาที่
ขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนักศึกษาเสนอแฟ้ มสะสมผลงานได้รับการเทียบความรู ้หรื ออาจจะขอให้นิสิตนักศึกษา
เทียบแสดงข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติม หรื อใช้วิธีการอื่นๆ เช่น การสอบผ่านการวัดประเมินผลในรายวิชา
นั้นๆ
ข้ อ ๓. การตัดสิ นผลการประเมิน
๓.๑ มหาวิท ยาลัย แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ น เที ย บความรู ้ แ ละประสบการณ์ เข้า สู่
การศึกษาในระบบ โดยกําหนดให้มีกรรมการจํานวน ๓ คน ประกอบด้วย ประธานสาขาวิชา และอาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาที่ขอเทียบความรู ้ และอาจารย์อื่นที่คณะเสนอแต่งตั้ง
๓.๒ ผลการประเมินให้ดาํ เนิ นการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่ อง ข้อแนะนําเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั ิที่ได้ในการเทียบโอนผลการเรี ยนในระดับปริ ญญา ข้อ ข ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕
๓.๓ การตัดสินผลการประเมินความรู ้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หมวดที่ ๓
การเทียบความรู้ และประสบการณ์ระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑. สําเร็จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อมีความรู ้เทียบเท่า
ข้อ ๒. การเที ย บความรู ้ จ ะเที ย บเป็ นรายวิช า หรื อ กลุ่ ม รายวิช าตามหลัก สู ต รแต่ ล ะระดับ
การศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓. วิธีการประเมิ นเพื่อ การเทียบความรู ้ในแต่ล ะรายวิชา หรื อ กลุ่ มรายวิชาให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔. การขอเทียบความรู ้และประสบการณ์ ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนน
C หรื อแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ ของรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาระดับปริ ญญาตรี และให้บนั ทึกผลของรายวิชา

ที่เทียบในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่นาํ มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยนสะสม
ข้อ ๕. การบันทึกผลการประเมินให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖. นิสิตนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี การศึกษา
ข้อ ๗. เทียบโอนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และการนับหน่วยกิ
ตต่อภาคเรี ยนให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๘. ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนิ สิตนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
ชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตนักศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
หมวดที่ ๔
การเทียบความรู้ และประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑. สําเร็จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อมีความรู ้เทียบเท่า
ข้อ ๒. การเทียบความรู ้จะเทียบเป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรและระดับการศึกษา
ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓. วิธีการประเมินเพื่อ การเทียบความรู ้ในแต่ละรายวิชา หรื อ กลุ่ มรายวิชา และเกณฑ์การ
ตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรื อแต้มคะแนน ๓๐๐
หรื อเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จาํ นวนหน่ วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานั้น แต่
จะไม่ ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่ นํามาคิดคะแนนผลการเรี ยน หรื อคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสม
ข้อ ๕. การบันทึกผลการประเมินให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖. จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
กิตรวมขั้นตํ่าซึ่ งกําหนดในหลักสู ตร ส่ วนนิ สิตนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทียบโอนได้ตามรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสู ตรที่เทียบโอน และเมื่อได้รับโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี การศึกษา
ข้อ ๗. ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสุ ตรใหม่ จะเทียบโอนความรู ้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปี และภาคการศึกษาดที่ได้รับอนุญาตให้นกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับเห็นชอบ
หมวดที่ ๕
เงื่อนไขการเทียบโอน
ข้อ ๑. ผูจ้ ะขอเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบต้องกระทําให้เสร็จสิ้นใน
๑ ปี การศึกษา ถ้าทําหลังจากนั้นต้องชําระค่าปรับภาคเรี ยนละ ๕๐๐ บาท ตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏ
ว่าด้วยการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา และจ่ายเงินเพือ่ จัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒. ค่ าธรรมเนี ย มการเที ยบโอนผลการเรี ยนและหน่ วยกิ ต ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๓. ผูท้ ี่จะขอเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ เข้าสู่ การศึกษาในระบบ ไม่ มีสิทธิ์ได้รับ
ปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประกาศนี้
และประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน)
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ

ประกาศแนบท้ าย

----------------------------ในการเที ย บโอนความรู ้ และประสบการณ์ แ ก่ นิ สิ ต นัก ศึก ษาคณะกรรมการ อาจพิจ ารณาข้อ มู ล
ประกอบ ดังนี้
ข้ อ ๑. ข้ าราชการ
ให้พจิ ารณาตามตําแหน่ง หรื อยศที่ครองอยู่ หรื อเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ข้าราชการพลเรื อนทุกประเภท เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ขึ้นอยูก่ บั ระดับตําแหน่ง และอายุ
ราชการที่ดาํ รงตําแหน่งนั้น
1.2 ตํารวจ หรื อทหาร พิจารณาจากยศที่ดาํ รงอยู่
สิบตรี -สิบเอก/เทียบเท่า จ่าสิบตรี -จ่าสิบเอก/เทียบเท่า และ
ดาบตํารวจ/เทียบเท่า
เทียบให้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
ร้อยตรี -ร้อยโท/เทียบเท่า
เทียบให้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
ร้อยเอก/เทียบเท่า
เทียบให้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
พันตรี -พันโท/เทียบเท่า
เทียบให้ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต
พันเอก/เทียบเท่าขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
1.3 ผูพ้ พิ ากษา อัยการ หรื อผูพ้ พิ ากษาสมทบ
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
ข้ อ ๒. สายการเมือง
2.1 พิจารณาตามตําแหน่งทางการเมือง
เลขานุการรัฐมนตรี และผูช้ ่วยรัฐมนตรี
เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี และที่ปรึ กษารัฐมนตรี
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
รัฐมนตรี วา่ การและรัฐมนตรี ช่วยว่าการ
เทียบให้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต
ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
เทียบให้ไม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต
สมาชิกวุฒิสภา
เทียบให้ไม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต
2.2 พิจารณาตามวาระสมัย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.)
สมัยแรก
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
สมัยที่สอง
เทียบให้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต
สมัยที่สาม
เทียบให้ไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต
สี่สมัยขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต
ผูท้ รงคุณวุฒิประจํา ส.ส./ส.ว.
เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
ผูช้ ่วย ส.ส. หรื อ ส.ว.
เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
เลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.
เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

เลขานุการประธานวุฒิสภา หรื อผูช้ ่วยประธานวุฒิสภา เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
2.3 พิจารณาตามจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
๒.๓.๑ สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และอื่นๆ
สมัยที่หนึ่ง
เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
สมัยที่สอง
เทียบให้ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต
สองสมัยขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
๒.๓.๒ ประธานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น ประธานสภากรุ งเทพมหานคร
ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นต้น เทียบ
ให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
๒.๓.๓ ที่ปรึ กษารัฐมนตรี และที่ปรึ กษาต่างๆ พิจารณาเป็ นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
รวมทั้งผูท้ ีทาํ งานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
ข้ อ ๓. หน่ วยงานภาคเอกชน
สําหรับผูท้ ี่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางตําแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
พิจารณาตามอายุงานดังนี้
อายุงานตํ่ากว่า ๕ ปี
เทียบให้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ปี
เทียบให้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี
เทียบให้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี
เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี
เทียบให้ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต
อายุงานมากกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไป
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต

