
เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดล้อม อีกทั้งเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลก
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ  



 โดยเฉพาะในด้านการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ ก าหนดให้การจัด
การศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และ
มาตรา ๑๕ ระบุ ให้การจัดการศึกษามี   ๓ รูปแบบคือ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และให้ผู้ เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ใน
ระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ 



จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางด้านการศึกษา 
จึงสมควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานระบบคลัง
หน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาที่เน้นสมรรถนะ 
และความสามารถ เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษา 
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



 อาศัยความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ
มาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๒๑ (๕) และมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 



ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑ 

๒ ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วัน
ประกาศเป็นต้นไป 

๑ 

๒ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"ระบบคลังหน่วยกิต" หมายถึง ระบบและกลไกในการ

เทียบโอนความรู้ความสามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจาก
ประสบการณ์บุ คคล  มา เก็ บสะสมไว้ ใ นคลั งหน่ วยกิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"คลังหน่วยกิต" หมายถึง ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิต

ส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร
ฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 
ของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้ส าหรับการจัดการศึกษา และที่ได้จากการ
เทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต โดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วย
กิต อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงาน แบบอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"การศึกษาในระบบ" หมายถึง การศึกษาที่ก าหนด

จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน โดย
ได้รับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญา 
หรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่นๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษายอมรับ 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"การศึกษานอกระบบ" หมายถึง การศึกษาที่มีความ

ยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
การส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"การศึกษาตามอัธยาศัย" หมายถึง การศึกษาที่ให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม 
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม 
สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"ประสบการณ์บุคคล" หมายถึง ความสามารถและ

หรือสมรรถนะของบุคคลที่สั่ งสมไว้ จากการศึกษาด้วยตนเอง 
ประสบการณ์จากการท างาน การฝึกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 
การฝึกอบรม จากการปฏิบัติงาน การฝึกอาชีพ การสัมมนาและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"ผลการเรียน" หมายถึง ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เกิด

จากการศึกษาในระบบซึ่งสามารถแสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร 
หรือแต้มระดับคะแนนที่น ามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือค านวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"ผลลัพธ์การเรียนรู้" หมายถึงความรู้ ทักษะ และเจต

คติ ที่เกิดจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลที่สั่งสมไว้ ที่เทียบได้ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสามารถวัดและประเมินได้โดยวิธีการ
ต่าง ๆ 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้" หมายถึง 

ความสามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากสถาบัน
เดียวกัน หรือจากสถาบันอื่น ๆ ในระดับการศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับ
การศึกษาที่ผู้ เรียนประสงค์จะเข้าศึกษามาเทียบกับรายวิชาใน
หลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

๓ 



ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ๓ 

"การเทียบโอนประสบการณ์" หมายถึง การน า

ผลลัพธ์การเรียนรู้มาขอเทียบกับเนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชาต่าง 
ๆ ของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิต โดยผู้เรียน
สามารถแสดงหลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่ก าหนดในรายวิชา ซึ่งควร
ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนประสบการณ์ที่มีเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและไม่ต้องศึกษาซ้ าในเนื้อหาสาระที่
ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะมาก่อนแล้ว 

๓ 



๔ 

ข้อ ๔ การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตในระดับ
อุดมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๔ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยไม่ก าหนดอายุ เชื่อมโยง ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนเละ
ผลลัพธ์การ เรี ยนรู้ ที่ ไ ด้ รั บจากการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจาก
ประสบการณ์บุคคลไว้ในคลังหน่วยกิต 



ข้อ ๕ ระบบคลังหน่วยกิต มีหลักการ ดังต่อไปนี้ ๕ 

๕ (๑) ผู้ เรียนสามารถน าผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ความสามารถและหรือสมรรถนะ มาเทียบหน่วยกิตและสะสมในคลัง
หน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

(๒) ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถเละ
หรือสมรรถนะ ในคลังหน่วยกิตได้โดยไม่จ ากัดอายุและคุณวุฒิของผู้เรียน ระยะเวลา
ในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน ทั้งนี้ การสะสมผลการเรียนและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต องค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์อาจจะมีลักษณะ
เฉพาะที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาก าหนดในตัวเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของศาสตร์นั้นๆ ที่
อาจจะต้องมีระยะเวลาเป็นตัวก าหนดในการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ 



ข้อ ๕ ระบบคลังหน่วยกิต มีหลักการ ดังต่อไปนี้ ๕ 

๕ (๓) ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการ
เปลี่ยนอาชีพสามารถรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานและเป็นหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ป็นที่ยอมรับในวิชาชีพนั้น จะถือว่า
หลักสูตรนั้นได้รับการรับรอง แต่ในกรณีที่หลักสูตรยังไม่ได้รับการรับรอง
จะต้องน าผลลัพธ์การเรียนรู้มาเทียบอีกครั้งหนึ่งเพื่อสะสมหน่วยกิตใน
คลังหน่วยกิต 



ข้อ ๕ ระบบคลังหน่วยกิต มีหลักการ ดังต่อไปนี้ ๕ 

๕ 

(๔) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอด
ชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาใน
การศึกษา 

(๕) ผู้ เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตใน
สถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๑ แห่งได ้



๖ 

ข้อ ๖ การสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตตาม
ประกาศฉบับนี้ ให้สามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียน
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล 
โดยสามารถด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

๖ 

(๑) การเรียนรายวิชาหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดการเรียน
การสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับทราบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจตามกฎหมายรับรอง 



๖ ๖ 

(๒) การฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน หรือสถาบันทางการศึกษาอื่น ๆ ที่ผ่านการ
ประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษาว่า เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษาทีก่ าหนด 

(๓) การเทียบโอนประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์
บุคคล 



ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดด าเนินการ
หลักสูตรในระบบคลั งหน่วยกิต  โดยเฉพาะในระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระท าได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตเสนอ
ขอความเห็นชอบ จากสภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการ
เรียนการสอน ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๗ 

๗ 



๗ 

๗ (๑) ต้องเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการเปิดด าเนินการหลักสูตรแล้ว 

(๒) กรณีเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพ ต้องเป็นหลักสูตรที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
ให้การรับรองแล้ว และหากน ามาด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตต้องแจ้งให้องค์กร
วิชาชีพรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 



๗ 

๗ (๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระเบียบ ข้อบังคับในการเทียบโอนผล
การเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์ 
รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการในการประเมินผลการเรียนผลลัพธ์
การเรียนรู้ และประสบการณ์บุคคลของผู้เรียนที่ชัดเจน และสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ 



๗ 

๗ (๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ
เฉพาะส าหรับการด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต เพื่อท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เรียน และด าเนินการให้มีการสะสมหน่วยกิตตามที่
ก าหนด 

(๕) การด าเนินการหลักสูตรต้องมีการธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 



ข้อ ๘  
ผู้เรียนในระบบคลังหนว่ยกิต 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้



 ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะ
สั้น ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ที่ต่่ากว่าระดับอนุปริญญาต้องมี
คุณสมบัติตามที่สถาบันอุดมศึกษาก่าหนด 

 ในกรณีผู้ที่จะเข้าสู่การศกึษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ในระบบคลัง
หน่วยกิตจะต้องมีสมรรถนะที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่สามารถเทียบกับองค์ความรู้ใน
ระดับชั้นของอนุปริญญา หรือปริญญาตรีในศาสตร์นั้นๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
วัดและประเมินผลได้ 

๑.  

๒.  

ข้อ ๘  ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 



ข้อ ๙  
ระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษามี
วิธีด าเนินการและเงื่อนไข ดังนี้ 



 สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิตทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การรับเข้าศึกษา ให้ค่าแนะน่าปรึกษา การลงทะเบียน การประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ การเทียบโอนประสบการณ์ การ
สะสมหน่วยกิต การวัดและประเมินผล และการให้ปริญญาโดยค่านึงถึงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 

ข้อ ๙   ระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษามีวิธีด าเนินการและเง่ือนไข ดังนี้ 

๑.  



 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นส่าหรับผู้เรียนท่ี
ต้องการเพิ่มพูนความรู้แต่ไม่ต้องการคุณวุฒิการศึกษาทั้งในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาควรจัดท่ารายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นให้อิงสมรรถนะ
หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีจ านวนชั่วโมงในการเรียนที่สามารถเทียบเป็นหน่วยกิต
ได้ และมีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเทียบโอนผลลัพธ์
การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในการสะสมหน่วยกิต 

๒.  

ข้อ ๙   ระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษามีวิธีด าเนินการและเง่ือนไข ดังนี้ 



 การด่าเนินการหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ให้สถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกจัด
หลักสูตรที่จะใช้จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต ได้หลายแบบ ดังนี้ 

     หลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นใหม่ กรณีสถาบันอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในสถาบันอุดมศึกษาหลาย
แห่ง อาจร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่  
    ทั้งนี้ ต้องจัดท่าบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับอนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาด่าเนินการคัดเลือก
สาขาวิชาที่เหมะสม พัฒนาหลักสูตร และก าหนดระบบ การวัด
และประเมินผลในระบบคลังหน่วยกิตร่วมกัน 

๓.  

(ข)  
   หลักสูตรเดิมที่สถาบันอุดมศึกษาใช้จัดการเรียนการ
สอนอยูแ่ล้ว โดยปรับปรุงเพิ่มระบบการเรียนการสอน
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตได้ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในระบบชั้นเรียนปกติ 
โดยหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาน่ามาจัดการเรียนการ
สอนในระบบคลังหน่วยกิต ต้องมีผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป 

(ก)  

ข้อ ๙   ระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษามีวิธีด าเนินการและเง่ือนไข ดังนี้ 



 การด่าเนินการหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ให้สถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกจัด
หลักสูตรที่จะใช้จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต ได้หลายแบบ ดังนี้ (ต่อ) 

ข้อ ๙   ระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษามีวิธีด าเนินการและเงือ่นไข ดังนี ้

๓.  

หลักสูตรใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ใช้เฉพาะในระบบคลังหน่วย
กิตโดยต้องแสดงเงื่อนไขให้ครบถ้วนตามที่ก่าหนดไว้ในประกาศฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอาจก่าหนดให้มีการตรวจสอบศักยภาพความพร้อมในการด่าเนินงาน และ
หากมีประเด็นอ่ืนที่นอกเหนือ จากที่ก่าหนดไว้ 
อาจต้องน่าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

(ค)  



ข้อ ๑๐  
การลงทะเบียนเรียนและการสะสม
หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี ้



ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียนและการสะสมหน่วยกิต มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิต 
ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ 

 ส่าหรับการลงทะเบียนเรียนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่
มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้สถาบันอุดมศึกษายอมรับผลการเรียน
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันทุกสถาบันที่
ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกันทั้งหมด และให้สะสมหน่วยกิตไว้ใน
คลังหน่วยกิตได้ 

๑.  

๒.  



 การสะสมหน่วยกิตที่ได้จากการเทียบโอนประสบการณ์ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องด่าเนินการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคล โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มี
ระบบและกลไกในการประเมิน ซึ่งการประเมินต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน 
สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานเดียวกัน  
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 และข้อแนะน่าเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิที่ดีในการเทียบโอน 
ผลการเรียนระดับปริญญา ซ่ึงผู้เรยีนสามารถยื่นขอเ 
ทียบโอนประสบการณ์ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้ 

๓.  

ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียนและการสะสมหน่วยกิต มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 



ข้อ ๑๑ 
การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องมี
มาตรฐานเทียบได้กับหลักสูตรในสาขาหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติกับผู้เรียนในระบบชั้นเรียนปกติ 



ข้อ ๑๒  
การบันทึกผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนในคลังหน่วยกิตให้ด าเนินการ ดังนี ้



ข้อ ๘  ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตต้องมีคุณสมบัติ  

     กรณีที่ผู้เรียนได้รับหน่วยกิตจาก
การเทียบโอนประสบการณ์  ให้
บันทึกตามวิธีการประเมินผลการ
เรี ยนรู้  โดย ไม่ ให้ ระดับคะแนน
ตัวอักษรหรือแต้มระดับคะแนน 
และไม่มีการน ามาคิดคะแนนผลการ
เรียนหรือค่านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

    กรณีผู้เรียนได้รับหน่วยกิตจากการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาต่าง ๆของสถาบันอุดมศึกษา 
หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน ให้บันทึกผลการเรียน
ตามระดับคะแนนตัวอักษรหรือแต้ม
ระดับคะแนนที่สอบได้และสามารถ
น่ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

๑.  ๒.  

ข้อ ๑๒  การบันทึกผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในคสังหน่วยกิตให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     กรณีผู้เรียนได้รับหน่วยกิตจากการ
ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งและน่าผลการเรียนไปเทียบ
โ อ น เ พื่ อ ส ะ ส ม ห น่ ว ย กิ ต  ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาผู้ประเมินบันทึกผล
การประเมินเป็นตัวษร และไม่มีการ
น ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค่า
นาณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๓.  



ข้อ ๑๓  
การให้คุณวุฒิและปริญญา มีดังนี ้



ข้อ ๑๓ การให้คุณวุฒิและปริญญา มีดังนี้ 

กรณีผู้เรียนที่เข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม 
สามารถได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือสัมฤทธิบัตรแล้วแต่กรณีตามที่สถาบันอุดมศึกษาก่าหนด 

๑.  



ข้อ ๑๓ การให้คุณวุฒิและปริญญา มีดังนี้ 

 กรณีผู้เรียนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี จะได้รับคุณวุฒิ
ดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

๒.  

      ผู้เรียนจะส่าเร็จการศึกษาได้เมื่อเรียนและสะสม
หน่วยกิตได้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร มีผลการเรียนและค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

(ก)  
        สถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นผู้ให้ปริญญาจะเป็นผู้คิดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย สะสมให้แก่ผู้เรียนเพื่อส่าเร็จการศึกษา โดยผู้เรียนต้อง
ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจ านวน
หน่วยกิตรวม ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นผู้ให้ปริญญา 

(ข)  

         ผู้เรียนที่เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ไม่มีสิทธิ์
ได้รับเกียรตินิยม 

(ค)  
     การให้อนุบริญญา หรือปริญญาตรีแก่ผู้เรียนใน
ระบบคลังหน่วยกิต ต้องระบุว่าส าเร็จการศึกษาใน
ระบบคลังหน่วยกิตไว้ในใบแสดงผลการเรียนด้วย 

(ง)  



ข้อ ๑๔ 
        ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนรายบุคลลในระบบคลงั
หน่วยกิตเพื่อเป็นคลังหน่วยกิตส าหรับบันทึกผลการเรียนและการสะสมหน่วยกิตของ
ผู้เรียนทีพ่ร้อมรับการตรวจสอบและต้องรายงานผลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบทุกสิน้ปีการศึกษา โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมต้องพัฒนาฐานข้อมูลกลางทีเ่ชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหส้ถาบันอุดมศึกษา สามารถรายงานผลในระบบออนไลน์ได้ 



การก ากับมาตรฐาน 

ข้อ ๑๕       ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องด่าเนินการให้ทุกหลักสูตรก่าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.  

บัณฑิต ๒.  

นักศึกษา ๓.  

อาจารย ์๔.  

หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผูเ้รียน ๕.  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้๖.  

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

อย่างน้อย ๖ ด้าน  

          การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษา และแจ้งต่อส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อน าผลการประกันคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 



ข้อ ๑๖ 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษอาจด าเนินการให้มกีารก ากับดูแล 
ติดตาม เเละประเมินผล การด าเนินงานในระบบคลังหนว่ยกิตของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานในระบบคลงัหน่วยกิตเป็นไป
อย่างมีคณุภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติของ
ประกาศนี ้



ข้อ ๑๗ 
        ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ หรือมี
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถอื
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นทีสุ่ด 



พิจารณารับรองและประกาศหลกัสูตรและสาขาการศึกษาเป้าหมายร่วมกับส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

Model 

แนวทางการจัดหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาก าลังคนทักษะสูง คลังหน่วยกิต 


