
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานคลังหนว่ยกติในระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  15  และข้อ  21  แห่งกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2565  ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ในคราวประชุม
ครั้งที่  8/2565  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง   
แนวทางการด าเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คลังหน่วยกิต”  หมายถึง  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตและผลการศึกษาส าหรับผู้เรียน 

ทั้งจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  อาทิ  หลักสูตรเพ่ือรับ 
ปริญญา  หลักสูตรฝึกอบรม  การสร้างประสบการณ์  โดยมีหลักฐานที่เป็นองค์ประกอบในการเทียบ
หน่วยกิตรวบรวมไว้ด้วย   

“การศึกษาในระบบ”  หมายถึง  การศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  
ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน   

“การศึกษานอกระบบ”  หมายถึง  การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  
รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม   

“การศึกษาตามอัธยาศัย”  หมายถึง  การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  
ศักยภาพ  ความพร้อม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม   
สื่อ  หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ   

“ผลการเรียน”  หมายถึง  ความรู้  ทักษะ  จริยธรรม  และลักษณะบุคคลที่ได้จากการศึกษา 
ในระบบซึ่งสามารถแสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร  หรือแต้มระดับคะแนนที่น ามาคิดคะแนนผลการเรียน 
หรือค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้”  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ   หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างาน
ระหว่างการศึกษา   

“ผู้เรียน”  หมายถึง  ผู้ที่ลงทะเบียนสะสมหน่วยกิตกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ข้อ 4 การด าเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยไม่ก าหนดอายุ 
และคุณวุฒิของผู้เรียน  เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

  (2) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตที่ได้รับจากการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ไว้ในคลังหน่วยกิต 

ข้อ 5 คลังหน่วยกิต  มีหลักการ  ดังนี้ 
  (1) คลังหน่วยกิต  ประกอบด้วย  คลังหน่วยกิตที่ด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิตไว้ใช้ประโยชน์ได้  และคลังหน่วยกิตกลางที่ด าเนินการโดยส านักงานปลัด   
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาก าลังคน 
ในระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้  คลังหน่วยกิตที่ด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาต้องเชื่อมต่อกันได้กับ 
คลังหน่วยกิตกลางในรูปแบบดิจิทัล 

  (2) ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้   มาเทียบหน่วยกิตและ
สะสมในคลังหน่วยกิตได้ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2565   

  (3) ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิตโดยไม่จ ากัดอายุ
และคุณวุฒิของผู้เรียน  รวมทั้งระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต  และระยะเวลาในการเรียน  ทั้งนี้  ต้องมี
ความทันสมัยต่อความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ   

  (4) ข้อมูลหน่วยกิตที่สะสมไว้ในคลังหน่วยกิตเป็นของผู้เรียน  และการด าเนินการใด ๆ    
ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้เรียน   

ข้อ 6 การสะสมหน่วยกิต  มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
  (๑) การสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียน  ให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 

ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตไวใ้นคลังหนว่ยกิตของสถาบันอดุมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้   
  (2) การสะสมหน่วยกิตที่ได้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอน
หน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2565 

ทั้งนี้  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า
หนึ่งแห่งได้   

ข้อ 7 การบันทึกผลการเรียน  และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนในคลังหน่วยกิต   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



  (1) กรณีผู้ เรียนได้รับหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือกลุ่ม 
รายวิชาต่าง ๆ  ของสถาบันอุดมศึกษา  หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน   
ให้บันทึกผลการเรียนตามระดับคะแนนตัวอักษรหรือแต้มระดับคะแนนที่สอบได้ 

  (2) กรณีที่ผู้ เรียนได้รับหน่วยกิตจากการเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้บันทึกตามวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  โดยไม่ก าหนดระดับคะแนน
ตัวอักษรหรือแต้มระดับคะแนน  และให้จัดท าหลักฐานข้อมูลประกอบการเทียบโอนบันทึกไว้ด้วย 

ข้อ 8 การน าหน่วยกิตที่สะสมไว้ในคลังหน่วยกิต  เพ่ือไปใช้ในการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
ให้เป็นไปตามระเบียบการเทียบโอนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องสอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศกึษา
ในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2565  ทั้งนี้  การให้ปริญญา  หรือประกาศนียบัตรใด ๆ  ต้องเป็นไป 
ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา   

ทั้งนี้  คลังหน่วยกิตกลางสามารถออกรายงานการสะสมหน่วยกิต  เพ่ือใช้ในการแสดงการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตในระดับอุดมศึกษา 

ข้อ 9 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะด าเนินการคลังหน่วยกิต  ให้ด าเนินการ  ดังนี้   
  (1) ยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อคณะกรรมการ  โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  (2) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระเบียบคลังหน่วยกิต  ที่ครอบคลุมตั้งแต่ 

การรับผู้เรียนเข้ามาสะสมหน่วยกิต  การสะสมหน่วยกิต  (Credit  Depository)  จากผลการศึกษาในระบบ   
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  การเรียกใช้หน่วยกิต  (Credit  Reimbursement)  
รายละเอียดของผู้เรียน  (Learner  Attributes)  รายละเอียดที่มาของหน่วยกิตที่สะสมไว้   (Credit  
Attributes)  การท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและหน่วยกิตที่สะสมไว้มีคุณภาพ  
(Quality)  มีความพร้อมใช้  (Availability)  มีความมั่นคง  (Security)  และมีการยืนยันตัวตนของผู้เรยีน  
(Authentication)  แล้วจัดท าเป็นข้อเสนอขอขึ้นทะเบียนที่มีรายละเอียดข้างต้นครบถ้วน   เพ่ือให้
คณะกรรมการใช้พิจารณาขึ้นทะเบียน 

  (3) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนต่อสาธารณะ 

  (๔) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
เป็นประจ าทุกปีหลังสิ้นปีการศึกษา   

ข้อ 10 การเปิดด าเนินการหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับคลังหน่วยกิตที่สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการอยู่หรือที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรมทราบ  ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2562  และ  (ฉบับที่  2)   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



พ.ศ.  2563  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามประกาศนี้แล้ว   แต่ต้องด าเนินการขอขึ้นทะเบียน   
ตามข้อ  ๙  ภายใน  3  ป ี

ข้อ 11 คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการก ากับดูแล   ติดตาม  และประเมินผล 
การด าเนินงานคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์และ 
แนวปฏิบัติของประกาศนี้ได้ 

ข้อ 12 สถาบันอุดมศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บสะสม  
ในคลังหน่วยกิตก่อนส่งไปสู่คลังหน่วยกิตกลาง  และรับผิดชอบต่อความเสียหายและเยียวยาผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น   

หากมีการกระท าใด ๆ  ที่เชื่อได้ว่าข้อมูลหน่วยกิตที่ส่งให้กับคลังหน่วยกิตกลางเป็นไป 
โดยไม่สุจริต  หรือไม่มีความพร้อมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๙  (๒)  คณะกรรมการสามารถเพิกถอน 
การขึ้นทะเบียน  พร้อมประกาศให้สาธารณะทราบได้ 

ข้อ 13 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และให้ถือค าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกติติชัย  วฒันานิกร 
ประธานกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษา 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


