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การประชุมระดมความคิด
เร่ือง 

การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องบัวแสด ช้ัน 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดำเนินการประชุมโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิจัย

• รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี/ท่ีปรึกษาโครงการ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/หัวหน้าโครงการ
• อาจารย์ณชัติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/นักวิจัย
• อาจารยพั์ฒณ์รพี สุนันทพจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/นักวิจัย
• อาจารย์อังค์วรา วงษ์รักษา อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/นักวิจัย
• นายปรัชญาณชัญ์ ดวงใจ ผู้ช่วยนักวิจัย
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กำหนดการ

• 09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.กฤษณช์นม์ ภูมกิิติพิชญ์
• 09.15 – 09.45 น. แนะนำโครงการ และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง โดย รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก 
• 09.45 – 10.00 น. นำเสนอโครงการ และข้ันตอนระบบคลังหน่วยกิต โดย ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข
• 10.00 – 10.30 น. แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล ข้อมูลความต้องการและการทำงานของระบบ โดย อ.พัฒณร์พี สุนันทพจน์
• 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
• 10.45 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
• 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานกลางวัน
• 13.00 – 14.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
• 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
• 14.45 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมสรุปความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงาน และแนวทางความร่วมมือดำเนินการ
• 16.00 – 16.30 น. สรุปการดำเนินงาน โดยอาจารย์ณชัติพงศ์ อูทอง
• 16.30 น. กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก 

ผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำตัว
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วัตถุประสงค์ในการประชุมระดมความคิด

• เพ่ือวิเคราะห์สาขาวิชาท่ีเหมาะสมในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับใช้พัฒนาระบบต้นแบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลร่วมกัน

• วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต และการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล

• วิเคราะห์กลไกการขับเคล่ือนระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
ใช้ประโยชน์ได้จริง

โครงสร้างการแบ่งระดับและประเภทการศึกษา
รูปแบบการศึกษา

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทสามัญศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา

ระดับต่ํากว่าปริญญา ระดับปริญญาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ความเป็นมาของโครงการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ

ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
- การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) - ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of things) - ระบบการเรียนรู้แบบเคล่ือนที่ (Mobile learning) 

สัญญาประชาชาคมโลกในเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 
(Sustainable Development Goals: SDGs 2030)

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความเป็นมาของโครงการ (ต่อ)

เป้าหมายการ
จัดการศึกษา
ของไทย

Access

Equity

QualityEfficiency

Relevancy

เข้าถึงได้

เท่าเทียมและทั่วถึง

มีคุณภาพ

คุ้มค่าการลงทุน

เท่าทันการเปล่ียนแปลง
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ความเป็นมาของโครงการ (ต่อ)

การเปล่ียนแปลงด้านการจัดการศึกษา
- การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด 
- การพัฒนาระบบการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะการรู้ดิจิทัล 
- จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ 
- การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถ

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
- พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
- การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital 

Platform)
- ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน

สถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป

ระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank System)

- การจัดการเรียนรู้

- การสะสม/การเทียบโอน
ผลการเรียนรู้และผลลัพธ์

การเรียนรู้

- รูปแบบการจัดการศึกษา 
- Non-degree

หลักการของระบบคลังหน่วยกิต

หลักการของ

ระบบคลัง

หน่วยกิต

เทียบโอน

ได้

สะสมได้

พัฒนา/
เปล่ียนได้

ไม่มีเงื่อนไข

เวลา

ได้มากกว่า 
1 แห่ง

ระบบการศึกษา

- การศึกษาในระบบ
- การศึกษานอกระบบ
- การศึกษาตามอัธยาศัย

ประเภทการศึกษา

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การอาชีวศึกษา
- การอุดมศึกษา

ประสบการณ์

บุคคล

- ความรู้
- ทักษะ
- เจตคติ
- สมรรถนะ
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สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดการศึกษาในหลาย
หน่วยงาน

การดำเนินงานแยกส่วน

ขาดความชัดเจน
- การจัดบริการการศึกษา
- กลุ่มเป้าหมาย
- โอกาสและการเข้าถึง
- รูปแบบการศึกษา
- เครือข่ายความร่วมมือ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- จัดการศึกษา
- เทียบโอนผลการเรียน และระดับการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เทียบโอนผลการเรียน และระดับการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- จัดการศึกษา หลักสูตรระยะส้ัน, เตรียมอาชีวศึกษา, อศ.กช.
- เทียบโอนผลการเรียนและผลการเรียนรู้

การอุดมศึกษา
- จัดการศึกษา หลักสูตรปกติ, หลักสูตรระยะส้ัน, Non-degree
- เทียบโอนผลการเรียนและผลการเรียนรู้

การดำเนินงานของ กศน.
การเทียบโอนผลการเรียน

โดยการนำผลการเรียนซ่ึงเป็นความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการ
นำความรู ้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ จากประสบการณ์การทำงาน มาประเมิน
เป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียนตามหลักสูตร

การเทียบโอนระดับการศึกษา
โดยนำผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษานอกระบบมาประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเทียบโอน
เทียบโอนได้ทุกภาคเรียน

ต้องไม่เป็นนักเรียนที่อื่น
ต้องข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษา กศน.

รูปแบบการเทียบโอน
• จากในระบบ
• จากหลักสูตร
ต่อเน่ือง (หลักสูตร
ระยะสั้น/การ
ฝึกอบรม)

• จากความรู้และ
ประสบการณ์
กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ

• จากหลักสูตร
ต่างประเทศ

เจ้าหน้าท่ี 
ให้คำแนะนำ 
การเทียบโอน

ผู้เรียนยื่นความจำนงท่ี 
กศน. อำเภอ/เขต

เทียบโอนจากหลักสูตรการศึกษาท่ีจัดเป็นระดับ

เทียบโอนจากการศึกษาต่อเน่ือง

เทียบโอนจากหลักสูตรต่างประเทศ

เทียบโอนจากความรู้และประสบการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เทียบโอนจากการประเมินความรู้และประสบการณ์

- ประถม 
- ม.ต้น 
- ม.ปลาย

ยื่นคำร้อง/ 
เอกสาร

ดำเนินการ 
เทียบโอน

เอกสารท่ีต้องยื่น 
- คำร้อง 
- วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร ท่ีได้รับจากการศึกษา/อบรม 
- ใบรับรองฝีมือแรงงานจากสถาบันทดสอบฝีมือแรงงาน หรือใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือใบรับรองจากหน่วยงาน
ทดสอบอ่ืน ๆ  

- รางวัล ผลงาน การเป็นวิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา 
- แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
- หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/สถานศึกษา 

ผลการเทียบลงทะเบียน 
เรียนปกติ

แจ้งผลการ 
เทียบโอน

บันทึกผล 
เทียบโอน

ลงทะเบียนเรียนให้ครบ 
ตามหลักสูตร

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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การดำเนินงานของ สพฐ.

เทียบโอนผลการเรียน
กำหนดช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนในช่วงต้นปี
การศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียน หรือในช่วงต้นภาคเรียน

แรกที่รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ หากนักเรียนประสงค์จะไปศึกษา
หรือเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้
อื่น ๆ เป็นการเพิ่มเติมภายหลัง นักเรียนจะต้องแสดง
ความจำนงต่อสถานศึกษาและต้องได้รับอนุญาตจาก

หัวหน้าสถานศึกษาก่อน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอน สามารถประเมินด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินแฟ้ม
สะสมผลงาน การทดสอบมาตรฐาน การสอบปากเปล่า 

การปฏิบัติจริง เป็นต้น 

สถานศึกษารับคำร้องของผู้เรียนท่ียื่นความจำนง 
ขอไปศึกษากับแหล่งเรียนรู้อ่ืนระหว่างเรียน

สถานศึกษาทำความร่วมมือ 
กับแหล่งเรียนรู้ 

 
การพิจารณา 
- การเรียนรู้ 
- การประเมินผล 
- เอกสารของหลักสูตรและการเรียนรู้ 
- หลักฐานในการจบหลักสูตร 

ตรวจสอบข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ของแหล่งเรียนรู้ 

 
โดยตรวจสอบ 
- การรับรองหลักสูตร 
- ความน่าเชื่อถือของหลักสูตร 
- มาตรฐานในการเรียนการสอน 
- การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียน 
และเป้าหมายของผู้เรียน

สถานศึกษาทำข้อตกลง 
กับผู้เรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ไม่บรรจุ 

ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

บรรจุ 
ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

อนุญาต

ไม่อนุญาต

คณะกรรมการเทียบโอน 
ผลการเรียนของผู้เรียน

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
จากสถานศึกษา 3-5 คน 

ประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
เพ่ือให้อยู่ในกรอบการเทียบโอน 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้เทียบโอน

เสนอหัวหน้าสถานศึกษา

- ความสอดคล้องของ
รายวิชาพ้ืนฐาน/
เพ่ิมเติมตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- ช่วงเวลาท่ีจะศึกษา
เพ่ือเสริมความรู้ 

การดำเนินงานของ สอศ.

ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

รายวิชา ซ่ึงหมายถึง กลุ่มผู้ที่ทำงาน ที่มีพื้นฐานความรู้
และมีประสบการณ์จากการ โดยเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
และมีระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา

อาชีวศึกษากำหนด

กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
มีการกำหนดถึงการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่มีลักษณะ

เกี่ยวเน่ืองกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ว่า หมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี สามารถยกเว้นการเรียนได้โดยการ
เทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตตามหลักสูตร

หลักสูตร
เตรียม
อาชีวศึกษา
ใช้หลักสูตรปกติ

สะสมได้ไม่เกิน 2 
ปีการศึกษา

สถานศึกษาจะอนุญาตให้ผู้เรียนไปเรียนรายวิชา

บางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น ในกรณีที่สถานศึกษา
ไม่สามารถเปิดทำการสอนในรายวิชาน้ันได้ 

ผู้เข้าเรียนสมัครเรียน/ 
ยื่นแบบคำร้องต่อสถานศึกษา

สถานศึกษา

การประเมินผลการเรียน
รายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน

กลุ่มผู้เรียนปกติ

คุณสมบัติผู้เรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยระเบียบการจัดการศึกษา หลักสูตร ปวช. ปวส. ทลบ.

- กลุ่มผู้มีงานทำที่ประสงค์เทียบโอนความรู้และประสบการณ ์
- กลุ่มผู้ที่ประสงค์เทียบโอนผลการเรียน

ประเมินคุณสมบัติแรกเข้า (งานทะเบียน) ประเมินคุณสมบัติแรกเข้า (งานทะเบียน)

ครูที่ปรึกษา/ครูประจำสาขา

ข้ึนทะเบียนนักเรียน นักศึกษา/
ลงทะเบียนรายวิชา

เรียนในช้ันเรียน และเทียบโอน
ผลการเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร

สถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาตามหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา

ตามมาตรา 8 พ.ร.บ. การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- ในระบบ 
- นอกระบบ 
- ทวิภาคี 

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผลการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ

พบครูท่ี
ปรึกษา

ไม่ผ่าน

พ้นสภาพนักเรียน/นักศึกษา

พบผู้ขอเทียบโอน

ตัดสินใจเรียน

ประเมินเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์

แจ้งผลการประเมิน

ประเมินตรวจสอบฯ

ประเมิน
เทียบโอน
ความรู้และ
ประสบการณ์
รายวิชา

- คุณสมบัติ 
- ตรวจสอบเนื้อหา 
- ปวช. ร้อยละ 60 
- ปวส. ร้อยละ 75 
- ทล.บ. ร้อยละ 75

- วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือประเมินผลรายวิชา 
- ส่งผลการประเมินถึงสถานศึกษา

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

จัดทำเครื่องมือ
ประเมิน

มาตรฐานวิชา
ทุกประเภท ทุก
สาขาวิชา

กลุ่มผู้ขอเทียบโอน

ผ่าน

ผ่านการประเมินผลทุกรายวิชา ตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตร 

สำเร็จการศึกษา

ผ่าน
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การดำเนินงานของ อว.

วิธีการเรียน
• เรียนในหลักสูตรเดิม

• เรียนในหลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนาข้ึนมาใหม่

• เรียนในหลักสูตรใหม่

รูปแบบการสะสมหน่วยกิต
• การเรียนรายวิชา/หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

• การฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถาบันทางการศึกษา
อื่น ๆ ที่ผ่านการประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการศึกษาที่กำหนด

• การเทียบโอนประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล

ลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษา

มากกว่า 1 แห่งได้

ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เร่ือง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

• ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่จำกัดอายุ เชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และและ
จากประสบการณ์บุคคลไว้ในคลังหน่วยกิต

สถาบันอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/หลักสูตรระยะสั้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย

คลังหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System) 
ต้นแบบ 

 

ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการ

รูปแบบการศึกษา 
• การศึกษาในระบบ 
• การศึกษานอกระบบ 
• การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประเภทการศึกษา 
• สายสามัญ 
• สายอาชีวศึกษา 

ระบบการเทียบโอน 

เว็บไซต์บริการข้อมูล 

 
Dig

ita
l P

lat
fo

rm
 

 ระบบการสะสมหน่วยกิต 

มทร. 

 
• ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ 
 

ทดสอบการใช้ระบบ 
คลังหน่วยกิตดิจิทัล 

ประเมินประสิทธิภาพระบบ
ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล 
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สาระสำคัญใน MOU
1. การแลกเปล่ียนข้อมูลและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาและขยายผลการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี มทร.ธัญบุรี ได้พัฒนาขึ้น

2. ใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลท่ีได้รับการพัฒนาโดย มทร.ธัญบุรี

3. สนับสนุนการดำเนินงานท่ีเก่ียวข้องของโครงการ ในการให้ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ระบบคลังหน่วยกิต
ดิจิทัลท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพสูงสุด

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ท่ีเกิดจากความร่วมมือของท้ังเก้าฝ่ายภายใต้บันทึกความร่วมมือน้ี เป็นลิขสิทธิ์ของ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

5. รักษาข้อมูลทางวิชาการ เทคนิค และกระบวนการท่ีได้จากการดำเนินโครงการท้ังหมดหรือบางส่วนไว้เป็นความลับ

ข้ันตอนการดำเนินงาน

ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank System)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2563 เปิดดำเนินการ ท้ังส้ิน 19 สาขาวิชา 
จาก 7 คณะ 1 วิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 1)

ผู้สมัคร มีวุฒิการศึกษา

สมัครเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เดิม

เรียนรายวิชา เทียบโอน

CS CE CTCN CP

ครบตามท่ีกำหนดไว้ 
ในหลักสูตร

ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาปกติ  
ตามรายวิชาเปิดแต่ละภาค
การศึกษา (15 สัปดาห์)

เฉพาะกลุ่ม Credit 
bank 

(Block course ตาม
ความต้องการ)

นอกระบบ/ 
ตามอัธยาศัย

ในระบบ

เทียบโอน (ถ้ามี)

อบรม 
Non-degree

ไม่มีวุฒิการศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 
ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
มทร.ธัญบุรี

ได้ประกาศนียบัตร 
มีอาชีพ 

เปลี่ยนอาชีพ

ไม่จำกัดเวลาเรียนและเวลาสะสมหน่วยกิต

มีวุฒิ ม. 6, ปวช.  
หรือเทียบเท่า

สะสมหน่วยกิต เทียบโอนรายวิชา 
ได้ 3 ใน 4 ของหลักสูตร

สำเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี

+

ธนาคารหน่วยกิต

สัมภาษณ์

- นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ประเด็นระดมความคิดและอภิปราย

1. สาขาวิชาท่ีเหมาะสมในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับใช้พัฒนาระบบต้นแบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล
2. ขั้นตอนการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต และแนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตดิจิทัล

1. การเทียบโอนระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงาน
2. การเทียบโอนระหว่างรูปแบบ/ระบบการศึกษาและประเภทการศึกษา   
3. การเชื่อมโยงข้อมูล digital platform ระหว่างหน่วยงาน 
4. ประเด็นอ่ืน ๆ 

4. บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
5. กลไกการขับเคล่ือนระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 


