
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานระบบคลงัหน่วยกติระดบัอุดมศกึษา   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้ ง ในด้านเศรษฐกิจ  สั งคม  และสภาพแวดล้อม   
อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ  ในโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทต่าง ๆ  โดยเฉพาะในด้านการศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหนา้  
ทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  8  ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
และมาตรา  15  ระบุให้การจัดการศึกษามี  3  รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย  และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน   
หรือต่างรูปแบบได้  จึงสมควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา  
ที่เน้นสมรรถนะและความสามารถ  เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประกอบกับมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑  (๕)  และมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังนี้   

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ระบบคลังหน่วยกิต”  หมายถึง  ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความสามารถ 

และหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และ  
จากประสบการณ์บุคคล  มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา 

“คลังหน่วยกิต”  หมายถึง  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา  รายวิชาต่าง ๆ  
ในหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรฝึกอบรม  หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา  หรือปริญญาตรี  
ของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้ส าหรับการจัดการศึกษา  และที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต  
โดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต  อาทิ  สมุดสะสมหน่วยกิต  แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
และฝากในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



“การศึกษาในระบบ”  หมายถึง  การศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน   
โดยได้รับประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  อนุปริญญา  ปริญญา  หรือคุณวุฒิทางการศกึษาอื่น ๆ  
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษายอมรับ 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายถึง  การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  
รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ  
การส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ  
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย”  หมายถึง  การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามความสนใจ  
ศักยภาพ  ความพร้อม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม   
สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ 

“ประสบการณ์บุคคล”  หมายถึง  ความสามารถและหรือสมรรถนะของบุคคลที่สั่งสมไว้   
จากการศึกษาด้วยตนเอง  ประสบการณ์จากการท างาน  การฝึกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น   
การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน  การฝึกอาชีพ  การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“ผลการเรียน”  หมายถึง  ความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่เกิดจากการศึกษาในระบบซึ่งสามารถ
แสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร  หรือแต้มระดับคะแนนที่น ามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือค านวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายถึง  ความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และประสบการณ์บุคคลที่สั่ งสมไว้  ที่เทียบได้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ซึ่งสามารถวัดและประเมินได้โดยวิธีการต่าง ๆ   

“การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ ”  หมายถึง  ความสามารถและหรือสมรรถนะที่ได้   
จากการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  จากสถาบัน
เดียวกันหรือจากสถาบันอื่น ๆ  ในระดับการศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับการศึกษาที่ผู้เรียนประสงค์ 
จะเข้าศึกษามาเทียบกับรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิต  ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

“การเทียบโอนประสบการณ์”  หมายถึง  การน าผลลัพธ์การเรียนรู้มาขอเทียบกับเนื้อหา  
สาระส าคัญของรายวิชาต่าง ๆ  ของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้หน่วยกิต  โดยผู้เรียน
สามารถแสดงได้ว่า  มีความรู้  ทักษะ  และเจตคติของตนเอง  พร้อมทั้งมีหลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์  หรือผลลัพธ์การเรียนรู้  ที่ก าหนดในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา  
ของหลักสูตรที่ผู้เรียนศึกษาอยู่หรือประสงค์จะศึกษา  ซึ่งควรได้รับการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือเทียบโอน
ประสบการณ์ที่มีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและไม่ต้องศึกษาซ้ าในเนื้อหาสาระที่ผู้เรียน  มีความรู้  

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ทักษะมาก่อนแล้ว  ทั้งนี้  การเทียบโอนประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับปริญญาเขา้สู่การศกึษาในระบบ  และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดใีนการเทียบโอนผลการเรยีน
ระดับปริญญา   

ข้อ ๔ การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาตามประกาศฉบับนี้    
มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยไม่ก าหนดอายุ  เชื่อมโยง   
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย   

(๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการศึกษา  
ในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และจากประสบการณ์บุคคลไว้ในคลังหน่วยกิต   

ข้อ 5 ระบบคลังหน่วยกิต  มีหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียน  และผลลัพธ์การเรียนรู้  ความสามารถและหรือสมรรถนะ  

มาเทียบหน่วยกิตและสะสมในคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(๒) ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู ้ ความสามารถและหรอืสมรรถนะ  
ในคลังหน่วยกิตได้โดยไม่จ ากัดอายุและคุณวุฒิของผู้เรียน  ระยะเวลา ในการสะสมหน่วยกิต  และ
ระยะเวลาในการเรียน  ทั้งนี้  การสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต  องค์ความรู้
ของแต่ละศาสตร์อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาก าหนดในตัวเอง  ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท 
ของศาสตร์นั้น ๆ  ที่อาจจะต้องมีระยะเวลาเป็นตัวก าหนดในการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ 

(๓) ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพสามารถรับ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวิชาชพีนัน้  
จะถือว่าหลักสูตรนั้นได้รับการรับรอง  แต่ในกรณีที่หลักสูตรยังไม่ได้รับการรับรองจะต้องน าผลลัพธ์  
การเรียนรู้มาเทียบอีกครั้งหนึ่งเพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต 

(๔) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต  โดยไม่มีเงื่อนไข   
ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 

(๕) ผู้ เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า   
1  แห่งได้ 

ข้อ ๖ การสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตตามประกาศฉบับนี้   ให้สามารถสะสมได้   
ทั้งผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และ 
จากประสบการณ์บุคคล  โดยสามารถด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ  ดังนี้ 

(๑) การเรียนรายวิชา/หลักสูตรต่าง ๆ  ที่จัดการเรียนการสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ
การรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง   

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) การฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือสถาบันทางการศึกษาอื่น  ๆ   
ที่ผ่านการประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษาว่า  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาที่ก าหนด 

(3) การเทียบโอนประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย   
และประสบการณ์บุคคล 

ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดด าเนินการหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต
โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา  และปริญญาตรี  ให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา  โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต 
เสนอขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
รับทราบการจัดการเรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิดด าเนินการ
หลักสูตรแล้ว 

(๒) กรณีเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพ  ต้องเป็นหลักสูตรที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ   ให้การรับรองแล้ว  
และหากน ามาด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตต้องแจ้งให้องค์กรวิชาชีพรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระเบียบ  ข้อบังคับในการเทียบโอนผลการเรียน  และผลลัพธ์  
การเรียนรู้ที่รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์  รวมทั้งมีหลักเกณฑ์  กลไก  และวิธีการในการประเมินผล
การเรียน  ผลลัพธ์การเรียนรู้   และประสบการณ์บุคคลของผู้ เรียนที่ชัดเจน  และสอดคล้อง 
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน  ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะส าหรับการด าเนินงาน
ในระบบคลังหน่วยกิต  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เรียน  และด าเนินการให้มีการสะสมหน่วยกิต  
ตามที่ก าหนด 

(๕) การด าเนินการหลักสูตรต้องมีการธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน  และมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๘ ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องการเพ่ิมพูนความรู้   โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่าง  ๆ  หรือหลักสูตรระยะสั้น   

ในระดับประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร  สัมฤทธิบัตร  ที่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติตามที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

(๒) ในกรณีผู้ที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  ในระบบคลังหน่วยกิต  
จะต้องมีสมรรถนะที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่สามารถเทียบได้กับองค์ความรู้ในระดับชั้นของอนุปริญญา  
หรือปริญญาตรีในศาสตร์นั้น ๆ  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถวัดและประเมินผลได้   
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ข้อ ๙ ระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษามีวิธีด าเนินการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิตทั้งระบบ  ตั้งแต่  

การรับเข้าศึกษา  ให้ค าแนะน าปรึกษา  การลงทะเบียน  การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  การเทียบโอน
ผลลัพธ์การเรียนรู้  การเทียบโอนประสบการณ์  การสะสมหน่วยกิต  การวัดและประเมินผล  และ  
การให้ปริญญา  โดยค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

(2) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นส าหรับผู้เรียนที่ต้องการเพ่ิมพูน
ความรู้แต่ไม่ต้องการคุณวุฒิการศึกษาทั้งในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  สถาบันอุดมศึกษา  
ควรจัดท ารายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นให้อิงสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้  โดยมีจ านวนชั่วโมงในการเรียน 
ที่สามารถเทียบเป็นหน่วยกิตได้  และมีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือประโยชน์ในการ  
เทียบโอนผลลัพธ์  การเรียนรู้  และการเทียบโอนประสบการณ์ในการสะสมหน่วยกิต 

(๓) การด าเนินการหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  ให้สถาบันอุดมศึกษาอาจเลือก
จัดหลักสูตรที่จะใช้จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต  ได้หลายแบบ  ดังนี้ 

 (ก) หลักสูตรเดิมที่สถาบันอุดมศึกษาใช้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว  โดยปรับปรุง 
เพ่ิมระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตได้  นอกเหนือจากการเรียน  
การสอนในระบบชั้นเรียนปกติ  โดยหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาจัดการเรียนการสอนในระบบ 
คลังหน่วยกิต  ต้องมีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป 

 (ข) หลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นใหม่  กรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอน 
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง  
อาจร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่  ทั้งนี้   ต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษา  และให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการคัดเลือกสาขาวิชาที่ เหมาะสม   
พัฒนาหลักสูตร  และก าหนดระบบ  การวัดและประเมินผลในระบบคลังหน่วยกิตร่วมกัน 

 (ค) หลักสูตรใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ใช้เฉพาะในระบบ 
คลังหน่วยกิต  โดยต้องแสดงเงื่อนไขให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ  ทั้งนี้  คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาอาจก าหนดให้มีการตรวจสอบศักยภาพความพร้อมในการด าเนินงาน  และหากมีประเด็นอื่น 
ท่ีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  อาจต้องน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียนและการสะสมหน่วยกิต  มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้   
(๒) การสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียน  ให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบัน  

อุดมศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน   

ให้สถาบันอุดมศึกษายอมรับผลการเรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันทุกสถาบันทีร่ว่ม  
ลงนามข้อตกลงร่วมกันทั้งหมด  และให้สะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตได้ 
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(๓) การสะสมหน่วยกิตที่ ได้จากการเทียบโอนประสบการณ์   สถาบันอุดมศึกษา   
ต้องด าเนินการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย   
และประสบการณบ์ุคคล  โดยให้สถาบันอุดมศกึษาจัดให้มีระบบและกลไกในการประเมนิ  ซึ่งการประเมนิ
ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน  สมเหตุสมผล  เชื่อถือได้  มีความโปร่งใส  และมีมาตรฐานเดียวกัน  
ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา 
ในระบบ  และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา   
ซึ่งผู้เรียนสามารถยื่นขอเทียบโอนประสบการณ์ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้   

การสะสมหน่วยกิตที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรียน  กรณีผู้ เรียนลงทะเบียนเรียนและสะสม
หน่วยกิตในสถาบนัอุดมศกึษาหลายแหง่  ผู้เรียนสามารถยื่นขอเทียบโอนผลการเรียนในสถาบนัอุดมศกึษา
ทุกแห่งได้ 

ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการประเมินผลการเรียน  ผลลัพธ์การเรียนรู้จากประสบการณ์
และสะสมหน่วยกิตให้แก่ผู้เรียน 

ข้อ ๑๑ การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องมีมาตรฐานเทียบได้กับ
หลักสูตรในสาขาหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับผู้เรียนในระบบชั้นเรียนปกติ 

ข้อ ๑๒ การบันทึกผลการเรียน  และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนในคลังหน่วยกิต   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้เรียนได้รับหน่วยกิตจากการเทียบโอนประสบการณ์  ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน  
ผลการเรียนรู้  โดยไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรหรือแต้มระดับคะแนน  และไม่มีการน ามาคิดคะแนน  
ผลการเรียน  หรือค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒) กรณีผู้เรียนได้รับหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาต่าง  ๆ  
ของสถาบันอุดมศึกษา  หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  ให้บันทึกผลการเรียน  
ตามระดับคะแนนตัวอักษรหรือแต้มระดับคะแนนที่สอบได้และสามารถน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

(๓) กรณีผู้เรียนได้รับหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง   
และน าผลการเรียนไปเทียบโอนเพื่อสะสมหน่วยกิต  ให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ประเมินบนัทึกผลการประเมนิ  
เป็นตัวอักษร  และไม่มีการน ามาคิดคะแนนผลการเรียน  หรือค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๑๓ การให้คุณวุฒิและปริญญา  มีดังนี้ 
(๑) กรณีผู้เรียนที่เข้าศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในรายวิชาต่าง  ๆ  หลักสูตรระยะสั้น  หรือ  

หลักสูตรฝึกอบรม  สามารถได้รับประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร  หรือสัมฤทธิบัตรแล้วแต่กรณีตามที่สถาบัน  
อุดมศึกษาก าหนด 

(๒) กรณีผู้เรียนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา  หรือปริญญาตรี  จะได้รับคุณวุฒิ
ดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา  ตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (ก) ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาได้เมื่อเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ครบตามจ านวนหน่วยกิต  
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  มีผลการเรียนและค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด   

 (ข) สถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นผู้ให้ปริญญาจะเป็นผู้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้แก่
ผู้เรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษา  โดยผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  1  ใน  4  
ของจ านวนหน่วยกิตรวม  ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นผู้ให้ปริญญา   

 (ค) ผู้เรียนที่เรียนในระบบคลังหน่วยกิต  ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 
 (ง) การให้อนุปริญญา  หรือปริญญาตรีแก่ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต  ต้องระบุว่า  

ส าเร็จการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตไว้ในใบแสดงผลการเรียนด้วย 
ข้อ ๑๔ ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนรายบุคคลในระบบคลังหน่วยกิต  

เพ่ือเป็นคลังหน่วยกิตส าหรับบันทึกผลการเรียนและการสะสมหน่วยกิตของผู้ เรียนที่พร้อมรับ  
การตรวจสอบ  และต้องรายงานผลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา   
โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมต้องพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา  สามารถรายงานผล 
ในระบบออนไลน์ได้ 

ข้อ ๑๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2558  โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  
6  ด้าน  ดังนี้   

(๑) องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน 
(๒) องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต 
(๓) องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา 
(4) องค์ประกอบที่  4  อาจารย์ 
(5) องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
(6) องค์ประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง  มีการรายงานต่อสภา

สถาบันอุดมศึกษา  และแจ้งต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือน าผลการประกันคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานในระบบ  
คลังหน่วยกิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด าเนินการให้มีการก ากับดูแล  ติดตาม  และ
ประเมินผล  การด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานในระบบ  
คลังหน่วยกิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติของประกาศนี้ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ 1๗ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นประกาศนี ้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


