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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทยีบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย หรอืการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 

......................................................... 

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

จงึออกประกาศไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ

มหาวิทยาลัยที่จัดการศกึษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศกึษา 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต” หมายความว่า การเทียบโอนความรู้ที่ได้จาก

การศึกษารายวิชาในการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยหรือจากการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการโดยด าเนนิการตามค าขอเทียบโอนของนักศึกษาและตามหลักเกณฑใ์นประกาศนี้ 

 

 



 
 

 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

และวัตถุประสงค์ของการเรียนรูท้ี่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรอืฝกึอบรม

ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรูข้องกลุ่มเป้าหมายนั้น และมี

วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผล

การเรียนรู ้

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม

ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม

สื่อ หรอืแหลง่ความรู้อื่น 

“การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” หมายความว่า การศึกษาในลักษณะการเรียนรู้ 

จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน  

องค์การระหว่างประเทศ หรอืหนว่ยงานอื่น ที่มกีารลงนามความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑ 

หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต 

 ข้อ ๔ นักศึกษาที่ได้ศกึษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมทั้งจากการศกึษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และมีความประสงค์จะน าเอาความรู้  

และประสบการณ์มาเสนอให้มหาวิทยาลัยประเมินเพื่อขอเทียบโอนความรู้และก าหนดเป็นจ านวน 

หน่วยกิตตามระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา และตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดตามประกาศนี้ 

ข้อ ๕ การขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต แบ่งเป็นสองประเภท ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) รายวิชาหรอืกลุ่มที่จัดการศกึษาโดยคณะ 

(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

ของกองบริหารงานวิชาการ 

ข้อ ๖ นักศึกษาจะได้รับการเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตรายวิชาใด ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะที่เป็นเจ้าของรายวิชาหรอืกองบริหารงานวิชาการก าหนด 

ข้อ ๗ ให้บันทึกผลการศึกษาในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอน

ความรู้และหน่วยกิตเป็นอักษร ACC โดยอาจนับเป็นหน่วยกิตเพื่อส าเร็จการศึกษาก็ได้ แต่ไม่ให้น ามา

ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

 

 

 

 



 
 

 

หมวด ๒ 

ขั้นตอนและวิธีการขอเทยีบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ประกอบด้วย อาจารย์

ประจ าวิชาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นประธาน และกรรมการอื่นซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาที่เทียบโอนอีกอย่างนอ้ยสองคน 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต มีอ านาจและหน้าที่  

ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรือสมรรถนะ โดยอาจใช้

วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

  (๑.๑) การทดสอบ การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ หรอืการแสดงให้ดู 

  (๑.๒) การประเมนิจากผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน รางวัล ประกาศนยีบัตร วุฒิบัตรหรือ

รายงานความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

(๒) ด าเนินการประเมิน และเสนอผลการประเมินไปยังคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

อนุมัต ิ

ข้อ ๑๐ การขอเทียบโอนความรู้และหน่วยกิต ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

(๑) รายวิชาหรอืกลุ่มวชิาที่จัดการศกึษาโดยคณะ 

 (๑.๑) ให้นักศึกษาซึ่งขอเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตในรายวิชาใดยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงและระบุรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรที่จะเทียบโอนความรู้และหน่วยกิต พร้อมแนบ

หลักฐานที่สะท้อนผลลัพธ์จากการเรียนรู้ประกอบการพิจารณาด้วย อาทิ ใบประกาศนยีบัตร ใบรับรอง

ผล หนังสือรับรองหรือรางวัลที่ได้จากการประกวดหรือแข่งขัน โดยต้องแนบหลักเกณฑ์การแข่งขันหรอื

เกณฑ์การพิจารณาจากชื่อและข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นั้น เป็นต้น ต่อคณะที่

นักศึกษาสังกัด และนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษา

ตามอัธยาศัย หรอืการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

(๑.๒) ให้คณะเสนอค าร้องของนักศึกษา ตาม (๑) (๑.๑) ต่อคณบดีเพื่อมอบหมายให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาเสนอความเห็น และหากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณา

ประเมินแล้วเห็นควรใหเ้ทียบโอนความรู้และหน่วยกิตใหเ้สนอต่อคณบดีเพื่ออนุมัติ 

(๑.๓) หากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาประเมินแล้วเห็นว่าไม่สามารถประเมิน

เพื่อเทียบเท่าเนื้อหาวิชาได้ หรือเห็นควรประเมินเพิ่มเติม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการพิจารณาประเมินดังกล่าวเสนอต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ  

เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตเพื่อพจิารณาและเสนอความเห็นต่อคณบดีเพื่ออนุมัติ 

(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

ของกองบริหารงานวิชาการ 

 



 
 

 

 

 (๒.๑) ให้นักศึกษาซึ่งขอเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตในรายวิชาใดยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงและระบุรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรที่จะเทียบโอนความรู้และหน่วยกิต พร้อมแนบ

หลักฐานที่สะท้อนผลลัพธ์จากการเรียนรู้ประกอบการพิจารณาด้วย อาทิ ใบประกาศนยีบัตร ใบรับรอง

ผล หนังสือรับรองหรือรางวัลที่ได้จากการประกวดหรือแข่งขัน โดยต้องแนบหลักเกณฑ์การแข่งขันหรอื

เกณฑ์การพิจารณาจากชื่อและข้อมูลของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเรียนรู้นั้น  เป็นต้น 

ต่อกองบริหารงานวิชาการ และนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอก

ระบบการศกึษาตามอัธยาศัย หรอืการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

(๒.๒) หากกองบริหารงานวิชาการพิจารณาประเมินแล้วเห็นควรให้เทียบโอนความรู้ 

และหนว่ยกิตใหเ้สนอต่อรองอธิการบดีซึ่งรับผดิชอบงานด้านวิชาการเพื่ออนุมัต ิ

(๒.๓) หากกองบริหารงานวิชาการพิจารณาประเมินแล้วเห็นว่าไม่สามารถประเมิน 

เพื่อเทียบเท่าเนื้อหาวิชาได้ หรือเห็นควรประเมินเพิ่มเติม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้น าผลการ

พิจารณาประเมินดังกล่าวเสนอต่อรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการเพื่อแต่งตั้ ง

คณะกรรมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดี

ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการเพื่ออนุมัติ 

ข้อ ๑๑ ให้คณะหรือกองบริหารงานวิชาการ แล้วแต่กรณี แจ้งผลการพิจารณาเทียบโอน

ความรูแ้ละการให้หน่วยกิตเป็นหนังสือใหแ้ก่นักศึกษาและคณะที่นักศึกษาสังกัดทราบ 

 

หมวด ๓ 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

ข้อ ๑๒ การอุทธรณ์ผลการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้ท าเป็นหนังสือยื่น  

ต่อคณะ หรอืกองบริหารงานวิชาการ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่รับทราบผลการเทียบโอน

ความรู้และการให้หน่วยกิต และให้คณะที่นักศึกษาสังกัดหรือกองบริหารงานวิชาการเสนอผลการ

พิจารณาอุทธรณ์ต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป ทั้งนี้ ให้อธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ และผลการพิจารณา

วินจิฉัยหรอืค าสั่งของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

                                    
         (รองศาสตราจารย์ เกศนิี  วิฑูรชาติ) 

                                 อธิการบดี 
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