
 
 
 

 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 

พ.ศ. 2566 
...................................................... 

  

 โดยที ่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดการศึกษาระบบ 
คลังหนวยกิต เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  
แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหนวยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ
เพื่อใหการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตมหาวิทยาลัยทักษิณเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน 
ตอผูเรียน  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีมติออก

ขอบังคบัไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ขอบังคับนี ้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดการศึกษาระบบ 
คลังหนวยกิต พ.ศ. 2566” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใหบรรดาระเบียบ 
ขอบังคบัประกาศ คำสั่ง หรือแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  “สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  “สวนงาน”  หมายความวา  สวนงานวิชาการ หรือสวนงานอ่ืนตามความในมาตรา ๙(๔) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ ่งมีภารกิจหลักดานการจัดการศึกษาตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดฝกอบรมใหความรูแกบุคคลทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นชอบ  
  “คณะกรรมการประจำสวนงาน” หมายความวา คณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการ 

หรือคณะกรรมการประจำสวนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน หรือมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดฝกอบรมให
ความรู แกบุคคลทั ่วไปตามที ่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ อาทิ คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั ่วไปที่ 
ฝายวิชาการรับผิดชอบ 



๒ 
 

  “ระบบคลังหน วยก ิต” หมายความวา ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู
ความสามารถและหรือสมรรถนะที่ไดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และจากประสบการณบุคคล มาเก็บไวในคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 
  “คลังหนวยกิต” หมายความวา ระบบทะเบียนสะสมหนวยกิตและผลการศึกษาสำหรับ

ผูเรียนทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ หลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญา หลักสูตรฝกอบรม การสรางประสบการณ โดยมีหลักฐานที ่เปนองคประกอบในการเทียบ 
หนวยกิตรวบรวมไวดวย 
  “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การศึกษาที ่มีความยืดหยุ นในการกำหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไข

สำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคคลแตละกลุม 
  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ 
หรือแหลงความรูอื่น ๆ 

  “ผลการเรียน” หมายความวา ความรู ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคลที่ไดจาก
การศึกษาในระบบ ซึ่งสามารถแสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร หรือแตมระดับคะแนนที่นำมาคิดคะแนน 
ผลการเรียนหรือคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได 
  “ผลลัพธการเรียนรู”  หมายความวา  ผลที่เกิดขึ้นแกผูเรียนผานกระบวนการเรียนรูที่ได
จากการศกึษา ฝกอบรม หรือประสบการณที่เกิดข้ึนจากการฝกปฏบิัติ หรือการเรียนรูจริงในท่ีทำงานระหวาง

การศกึษา 
  “ผูเรียน” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเรียนในระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 
  “ประสบการณบุคคล” หมายความวา ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลที่  
สั่งสมไวจากการศึกษาดวยตนเอง  ประสบการณจากการทำงาน การฝกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 
การฝกอบรมจากการปฏิบัติงาน การฝกอาชีพ การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การนำผลการเรียนที ่ไดจากการศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทาง
วิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพทั้งที่เปนสถาบันหรือองคกรจากในประเทศหรือตางประเทศในระดับการศึกษาที่ไม
ต่ำกวาระดับการศึกษาที ่ผู เรียนประสงคจะเขาศึกษา  มาเทียบกับรายวิชาหรือชุดวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหไดหนวยกิตตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาใน
ระบบ 
  “การเทียบโอนผลลัพธการเรียนรู” หมายความวา การนำผลลัพธการเรียนรูที่ไดจาก
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อื ่นทั ้งในประเทศและตางประเทศมาเทียบกับรายวิชาหรือชุดวิชาในหลักสูตรเพื ่อใหไดหนวยกิตตาม

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ โดยจะตองมีระดับการศึกษาที่ไม
ต่ำกวาระดับการศกึษาที่ผูเรียนเขาศึกษา 
 



๓ 
 

  “การเทียบโอนประสบการณ” หมายความวา การนำผลลัพธการเรียนรูมาขอเทียบกับ
เนื้อหาสาระสำคัญของรายวิชาตาง ๆ ของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพื่อใหไดหนวยกิตที่แสดงความรู 
ทักษะสมรรถนะและเจตคติตนเอง พรอมทั้งมีหลักฐานซึ่งแสดงผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงคหรือผลลัพธ
การเรียนรู  ที ่กำหนดในรายวิชาหรือชุดรายวิชาของหลักสูตรที ่ผ ู เรียนศึกษาอยู หรือประสงคจะศึกษา  

ซึ่งควรไดรับการประเมินผลลัพธการเรียนรูเพื่อเทียบโอนประสบการณที่มีเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
และไมตองศึกษาซ้ำในเนื้อหาสาระที่ผูเรียนมีความรูหรือทักษะมากอนแลว ทั้งนี้ การเทียบโอนประสบการณ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเขาสูการศึกษาในระบบและขอแนะนำ
เก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญา 
  “รายวิชา” หมายความวา รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือระดับ

บัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทาง
วิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ ทั้งท่ีเปนสถาบันหรือองคกรจากในประเทศหรือตางประเทศในระดับการศึกษาท่ีไม
ต่ำกวาระดับการศกึษาที่ผูเรียนประสงคจะเขาศึกษา 
  “ชุดวิชา” หมายความวา กลุมของรายวิชาหรือสวนหนึ่งของรายวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวกับ
เร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งท ี ่ ให ความรู เป นองครวม หร ือม ีล ักษณะการนำความรู มาบูรณาการ โดยแต ละ 

ชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง 
  “หลักสูตรระยะสั้น” หมายความวา หลักสูตรที่สรางขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจง
เป นเร ื ่อง ๆ โดยใช ระยะเวลาไม ยาวมากน ัก เป นหล ักส ูตรท ี ่จ ัดบริการว ิชาการแกผ ู ท ี ่สนใจให  
มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ ความรูทางวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อนำไปพัฒนา
งานและพัฒนาวิชาชีพไมวาจะจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื ่นก็ตาม ซึ ่งเปนไปตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 
  “หลักสูตรฝกอบรม”  หมายความวา  หลักสูตรที่จัดบริการแกผู ที ่สนใจใหมีโอกาส
เพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ ความรูทางวิชาการหรือวิชาชีพไดกวางขึ้น โดยมีการรับรองสมรรถนะหรือประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู เพ่ือนำไปพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพไมวาจะจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนก็ตาม 
ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  “ประกาศนียบัตร”  หมายความวา  ประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ เพื่อการรับรอง
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนจากการเรียนรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝกอบรม ทั้งนี้ ให
รวมถึงการใชชื่อวุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร หรือชื่ออ่ืนดวย 

 ขอ 4 การดำเนินงานคลังหนวยกิต มีวัตถุประสงค ดังนี ้
  ๔.๑  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีการเรียนรูตลอดชีวิต โดยไมกำหนดอายุและ

คุณวุฒิของผูเรียน เปนการเชื่อมโยงท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔.๒  สงเสริมใหผูเรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรูที ่ไดรับจาก
การศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยไวในคลังหนวยกิต 
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หมวดท่ี  1 
บททั่วไป 

  

 ขอ 5 คลังหนวยกิต มีหลักการ ดังนี ้
  ๕.๑ คลังหนวยกิตประกอบดวย คลังหนวยกิตที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนสะสมผลลัพธการเรียนรูไวใชประโยชนได และคลังหนวยกิตกลางที่ดำเนินการโดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใชประโยชนในการพัฒนากำลังคนใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้คลังหนวยกิตที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเชื่อมตอกันไดกับคลังหนวยกิต 
กลางในรูปแบบดิจิทัล 
  ๕.๒ ผูเรียนสามารถนำผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรู มาเทียบหนวยกิตและสะสม

ในคลังหนวยกิตได ท้ังนี ้ใหเปนไปตามประกาศและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  ๕.๓ ผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิตในคลังหนวยกิตไดตลอดชีวิตโดยไมจำกัดอายุและ
คุณวุฒิของผูเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการสะสมหนวยกิต และระยะเวลาในการเรียน ทั้งนี้ ตองมีความ
ทันสมัยตอความกาวหนาในศาสตรนั้น ๆ 
  ๕.๔ ขอมูลหนวยกิตที่สะสมไวในคลังหนวยกิตเปนของผูเรียนและการดำเนินการใด ๆ 

ตองเปนไปตามความประสงคของผูเรียนภายใตการดำเนินงานของสวนงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

 ขอ 6 การสะสมหนวยกิต มีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี ้
  ๖.๑ การสะสมหนวยกิตจากการลงทะเบียนเรียน ใหผู เรียนที ่ลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยสามารถสะสมหนวยกิตไวในคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยได 
  ๖.๒ การสะสมหนวยกิตที ่ไดจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการประเมินผลลัพธการเรียนรู จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภายใตระบบคลังหนวยกิต ทั้งนี้ ผู เรียนสามารถลงทะเบียนสะสมหนวยกิตในคลังหนวยกิตใน
สถาบันอุดมศึกษามากกวาหนึ่งแหง 

 ขอ 7 สิทธิของผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต 
  ๗.๑ การไดรับประสบการณเรียนรูเพื่อบรรลุผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ชุดวิชา 

หลักสูตรฝกอบรม หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที ่จ ัดไว สำหรับการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต 
เชนเดียวกับผูเรียนในระบบชั้นเรียนปกติ 
  ๗.๒ การไดรับรหัสประจำตัวผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต และมีสิทธิ์ใชบริการของ
มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะภาคเรียนที่ไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตร
ตาง ๆ เทานั้น 

  ๗.๓ ผูที่ผานการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู จะไดรับการบันทึกผลการเรียนหรือ
ผลลัพธการเรียนรูในระบบคลังหนวยกิต รวมทั้งไดรับใบแสดงผลการเรียนและหรือประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ให
เปนไปตามที่หลักสูตรหรือสวนงานกำหนด 
  ๗.๔ สามารถนำผลการเรียนและหรือผลลัพธการเรียนรู มาขอเทียบโอนเพื ่อใหได 
หนวยกิตสะสมในระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
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   ๗.๔.๑ กรณีประสงคจะนำเขาระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
    (๑) สำหรับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรฝกอบรม ที่จัดไวสำหรับการจัด
การศกึษาในระบบคลังหนวยกิต ท้ังที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอ่ืน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถนำผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรูดังกลาวเขาสูระบบคลังหนวยกิต 

ของมหาวิทยาลัยไดทันที หากจัดโดยสถาบันอื่นตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
เวนแตมีบันทึกขอตกลงไวกับมหาวิทยาลัย จึงใหสามารถนำผลการเรียน และผลลัพธการเรียนรูดังกลาวเขาสู
ระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยไดตามหลักเกณฑที่กำหนดไวรวมกัน 
    (๒) สำหรับผลลัพธการเรียนรูจากกรณีอื่น ๆ เชน การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ๗.4.2 กรณีประสงคจะนำเขาระบบคลังหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
สถาบันการศึกษาทางวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศตองเปนกรณีที่สถาบันหรือ
องคกรนั้น มีการเปดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต โดยใหเปนไปตามที่มีบันทึกขอตกลงไวกับ
มหาวิทยาลัย หรือเปนไปตามที่สถาบันหรือองคกรนั ้นกำหนดแลวแตกรณี หากไมมีการเปดการเรียน 
การสอนในระบบคลังหนวยกิต ก็ใหเปนไปตามที่สถาบันหรือองคกรนั้นกำหนด 

  ๗.๕ อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดเพ่ิมเติม 
  มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศกำหนดคาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาใชจายอื่นใดเพ่ือ
การจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิตหรือเพื่อการดำเนินการตามขอบังคับนี้ ทั้งนี้ สิทธิของผูเรียนในระบบ
คลังหนวยกิตตาม ๗.๑ ถึง ๗.๔ อาจมีขอจำกัดภายใตเงื่อนไขของประกาศดังกลาวได 
 

หมวดท่ี  2 

การรับเขาและการขึ้นทะเบียนเปนผูเรียน 
 

 ขอ 8 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
  8.1 บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเขาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู  และสะสมหนวยกิตกับ 
มหาวิทยาลัยไดโดยไมจำกัดเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ศาสนา หรือสัญชาติ และเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีสถานภาพเปนผูเรียน 
  8.2 วิธีการรับเขาศึกษาใหเปนไปตามทีส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

 ขอ 9 การข้ึนทะเบียนเปนผูเรียน 
  9.1 ผูสมัครจะมีสถานภาพเปนผูเรียนเมื่อไดลงทะเบียนชำระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว 
  9.2 วิธีการข้ึนทะเบียนเปนผูเรียนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

หมวดท่ี  3 
การจัดการศึกษา 

 

 ขอ 10 การจัดการศกึษาในระบบคลังหนวยกิต มีหลักเกณฑ ดังนี ้
  10.1 หลักสูตรในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตการศึกษา  

ใหกระทำไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การจัดการเรียนการสอนระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา โดยตองดำเนินการ ดังนี ้



๖ 
 

    10.1.1 เปนหลักสูตรเดิมที ่มหาวิทยาลัยใชจัดการเรียนการสอนอยู แลว  
โดยนำมาปรับปรุงเพ่ิมระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิตได นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในระบบชั้นเรียนปกติ โดยตองมีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีหรือเทียบเทาขึ้นไป
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 

    10.1.2 เปนหลักสูตรที ่ร วมกันพัฒนาขึ ้นใหม ระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพอื่น เพื่อใหผูเรียน
สามารถลงทะเบียนเร ียนไดหลายแหง ทั ้งนี้ ตองจัดทำบันทึกขอตกลงรวมกัน โดยไดร ับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร และกำหนด
ระบบการวัดและประเมินผลในระบบคลังหนวยกิตรวมกัน 

    10.1.3 หลักสูตรใหมที่ใชเฉพาะในระบบคลังหนวยกิต โดยตองแสดงเงื่อนไข
ใหครบถวนตามที่ประกาศกระทรวงกำหนด ท้ังนี้ คณะกรรมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
อาจกำหนดใหมีการตรวจสอบศักยภาพความพรอมในการดำเนินงาน และหากมีประเด็นอ่ืนที่นอกเหนือจากที่
กำหนดไว อาจตองนำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมพิจารณา 
    10.1.4 รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะดำเนินการในระบบคลังหนวยกิตตองเปน

รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีสวนงานนั้นรับผิดชอบและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสวนงาน โดย
สามารถจัดการเรียนรูแบบออนไลน แบบชั้นเรียน แบบผสมผสาน หรืออ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสม และอาจ
จัดการเรียนการสอนรวมกับผูเรียนในระบบชั้นเรียนปกติท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาเดียวกันก็ได 
ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากความเหมาะสมและประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับเปนสำคัญ 
    10.1.5 หลักสูตรฝกอบรมที่จะดำเนินการในระบบคลังหนวยกิตควรสัมพันธ

กับความเชี่ยวชาญของสวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสวนงาน 
    10.1.6 ใหสวนงานเสนอรายวิชาหรือชุดวิชา หรือหลักสูตรฝกอบรมที่จะบรรจุ
ในระบบคล ังหนวยกิต ซ ึ ่งผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส วนงานต อสภาว ิชาการ  
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดำเนินการ โดยมีการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง อันไดแก ความรู 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหรือเจตคติที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน เนื้อหาสาระ แผนและวิธีการจัดการเรยีนรู 

จำนวนช ั ่ ว โมงในการเร ียนการว ัดประเม ินผลท ี ่ เหมาะสม โดยคำน ึงถ ึ งผลล ัพธ การเร ี ยนร ู  ที่  
เปนสำคัญตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่สภาวิชาการกำหนด เชน รายละเอียดของการเทียบเพื่อใหได
หนวยกิต และการสะสมหนวยกิตในระบบคลังหนวยกิต ตลอดจนคุณสมบัติ จำนวนผู เรียน รวมถึงเรื่อง 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
  ทั้งนี ้ การกำหนดผลลัพธการเรียนรู  คุณสมบัติของผู เรียนและรายละเอียดอื ่น ๆ  

ตามวรรคหนึ่ง ใหสวนงานพิจารณาจากประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับเปนสำคัญ และหากมีความจำเปนตอง
กำหนดพื้นฐานความรูของการเรียนในรายวิชาใดใหระบุไวในรายละเอียดของรายวิชานั้น โดยอาจยกเวน
เงื่อนไขของรายวิชาที่ตองผานรายวิชาบังคับกอน แตใหระบุหัวขอความรูที่สำคัญสำหรับผูเรียนที่จำเปนตอง
ผานการเรียนรูมากอนเพ่ือใหผูประสงคจะเขาเรียนทราบและประเมินตนเอง 
  10.2 การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต เปนระบบการศึกษาที่จัดการศึกษาตลอด

ชีวิต โดยเปนแบบสะสมหนวยกิต ทั้งแบบนับหนวยกิตและไมนับหนวยกิต ซึ่งจัดในรูปแบบการศึกษาแบบ
รายวิชา ชุดวิชา หรืออาจจัดในรูปแบบอื่น ๆ ได 
 



๗ 
 

  10.3 เปนระบบการศึกษาแบบเก็บหนวยกิตและดำเนินการเร ียนการสอนได 
ทุกชวงเวลาตลอดปการศึกษา โดยระยะเวลาการศึกษาขึ้นอยูกับหนวยกิตของแตละรายวิชาหรือชุดวิชา 
  10.4 การกำหนดจำนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต มีหลักเกณฑ ดังนี ้
    10.4.1 รายว ิชาภาคทฤษฎ ี ท ี ่ ใช  เวลาบรรยายหร ืออภ ิปรายป ญหา 

ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
    10.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
    10.4.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศกึษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

    10.4.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่
ใชเวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศกึษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
    10.4.5 กิจกรรมการเรียนอื ่นใดที ่สรางการเรียนรู นอกเหนือจากรูปแบบ 
ที่กำหนดขางตน การนับระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั้นตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต  
ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 

หมวดท่ี 4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ 11 การลงทะเบียน 
  11.1 ผูเรียนจะตองลงทะเบียนและชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตามวัน 
เวลา และหลักเกณฑทีส่วนงานกำหนด 

  11.2 การลงทะเบียนจะถือวาสมบูรณเมื ่อไดชำระเงินคาธรรมเนียมภายในเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  11.3 การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนไดโดยไมจำกัดรายว ิชา ชุดวิชา และ 
หนวยกิต แตตองไมมีเวลาเรียน เวลาทำกิจกรรมและเวลาที่ใชในการสอบวัดผลการศึกษาที่ทับซอนกัน 
  11.4 ผู เรียนสามารถเขาศึกษาหรือเพิ ่มพูนความรูและสะสมหนวยกิตโดยศึกษา

รายวิชาที่เปดสอนตามรูปแบบที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด 
  11.5 ในการจัดการเรียนการสอนตาม ขอ 10.4.1 มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบ 
การเรียนการสอนและระยะเวลาในการศึกษาที่เหมาะสม โดยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนแยกเฉพาะกลุม
ผูเรียนที่เขาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู สะสมหนวยกิตตามขอบังคับนี้ หรือจัดใหมีการเรียนการสอนแบบ
รวมกลุมผูเรียนเขากับนิสิตปกติของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 
หมวดท่ี  5 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

 ขอ 12 การมีสิทธิ์เขาสอบ 

  ผูเรียนจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชา ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ผูเรียนที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั ้งหมดและไมได ขอถอนรายว ิชา ใหอาจารยผู สอนประเมินผลการเรียนเปนระดับข ั ้น F  
ในรายวิชานั้นเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 



๘ 
 

 ขอ 13 ใหผู สอนจัดการวัดและประเมินผลการเรียนอยางนอยภาคเร ียนละ 1 ครั ้ง และ 
ใหดำเนินการสงผลการประเมินผลการศกึษาตามวันทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 14 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
  14.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาใหประเมินผลแบบระดับข้ัน 

ซึ่งมีความหมายและคาระดับขั้น ดังนี้ 
  ระดับขั้น  ความหมาย   คาระดับขั้น 
  A    ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
  B+    ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
  B    ด ี(Good)   ๓.๐  

  C+    ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 
  C    พอใช (Fair)   ๒.๐ 
  D+    ออน (Poor)   ๑.๕ 
  D    ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
  F    ตก (Fail)   ๐.๐ 

  14.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ
แทน ดังนี้ 
  สัญลักษณ  ความหมาย 
  W    ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 
  VG    ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดีมาก (Very Good) 

  G    ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับดี (Good) 
  S    ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับเปนที่พอใจ 
      (Satisfactory) 
  U    ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/อยูในระดับไมเปนที่พอใจ  
      (Unsatisfactory) 

  14.3 การแกไขเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนหรือระดับขั้นตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำสวนงาน 
  14.4 การใหระดับขั ้น W สามารถทำไดเมื ่อผู เร ียนลาออกกอนวันสุดทายของ 
การประเมินผลประจำภาคเรียนนั้น 
  14.5 การนับจํานวนหนวยกิต เพื ่อใชในการคํานวณหาคาระดับขั ้นเฉลี่ยสะสม 

ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น 
  14.6 การนับจำนวนหนวยกิตสะสมเพื ่อใหครบตามจำนวนที่กำหนดในชุดวิชา 
ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป 
  14.7 คาระดับขั ้นเฉลี ่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียน  โดยนําผลคูณระหวาง
จํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม 

  14.8 รายวิชาใดที ่ผ ู เร ียนไดร ับการประเมินผลระดับขั ้น F จะไมนำมาแสดงใน 
ใบแสดงผลการเรียนและไมนำมาคำนวณหนวยกิตสะสม ผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนใหมเพื่อใหครบตาม
จำนวนรายวิชาที่กำหนดในชุดวิชา 



๙ 
 

  14.9 การเรียนซ้ำในรายวิชาที่ไดระดับขั้นไมต่ำกวา D ผูเรียนสามารถกระทำไดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสวนงาน ทั้งนี้ ใหบันทึกผลการเรียนที่ไดระดับข้ันที่สูงกวาไวใน
ใบแสดงผลการเรียนแทน 
 

หมวดท่ี  6 

การเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรู  และการเทียบโอนประสบการณ 
 

 ขอ 15 การเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรู และการเทียบโอนประสบการณ 
  การเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรู  และการเทียบโอนประสบการณ 
ใหคณะกรรมการประจำสวนงานทำหนาที่กำหนดหลักเกณฑ วิธีการวัดและการประเมินผล และพิจารณา 

ผลประเมินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธการเรียนรูและการเทียบโอนประสบการณใหมี
มาตรฐานเทียบเทากับผู เร ียนในระบบการศึกษา ทั ้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

หมวดท่ี  7 
การลงโทษ และการพนสภาพการเปนผูเรียน 

 

 ขอ 16 การลงโทษผูเรียนที่กระทำผิด 

  เมื ่อผู เร ียนกระทำผิดหรือรวมกระทำผิดเกี ่ยวกับการสอบ การวัดผลการศึกษา 
พฤติกรรมหรือวินัยผูเรียน ใหนำระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี ่ยวของมาใช
พิจารณาแกความผิดนั้น 

 ขอ 17 การพนสภาพผูเรียน ผูเรียนจะสิ้นสุดสภาพการเปนผูเรียน ในกรณีตอไปนี้ 
  17.1 ไดรับอนุมัติใหลาออก 

  17.2 เสียชีวิต 
  17.3 ประพฤติตนไมเหมาะสมอันเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือ 
กระทำผิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยประกาศใหพนสภาพ 
 

หมวดท่ี  8 

การใหคุณวุฒิและปริญญา 
 

 ขอ 18 การใหคุณวุฒิและปริญญา 
  18.1 ผู เร ียนที ่เขาศึกษาเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ในรายวิชา หรือชุดวิชา ที ่ไดผ าน 
การวัดผลและประเมินการศึกษาตามหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

กำหนดแลว มหาวิทยาลัยจะออกใบแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใหผู เร ียน ทั ้งนี้  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  18.2 ผูเรียนที่ประสงคจะไดรับปริญญาบัตรสาขาวิชาใด ๆ สามารถเทียบโอนรายวิชา 
เทียบผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรูเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือระดับ
บัณฑิตศกึษา ทั้งนี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด 



๑๐ 

ขอ 19 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอำนาจในการออกระเบียบ ประกาศ 
คำสั่ง หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต โดยคำแนะนำของสภาวิชาการไดเทาที่
ไมขัดกับขอบังคับนี ้

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการตีความตามขอบังคับ ใหอธิการบดีมีอำนาจ

วินิจฉัยสั่งการไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือขอบังคับนี้ หรือในกรณีที่ขอบังคับนี้ไมไดกำหนดไว 
ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

(ศาสตราจารย ดร.นายแพทยวีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 


