
วันพุธท่ี 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 
ด้วยการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting

การประชุมเสนอหลักสูตร
โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit 

Bank System) เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงคุณวุฒิวิชาชีพ
สู่คุณวุฒิการศึกษา 



กําหนดการ



โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล 

(Digital Credit Bank System) เพื่อรองรับ

การเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา 



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือวิเคราะห์และถอดแบบความเช่ือมโยงของมอดูล/รายวิชาในหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ หรือในทางกลับกัน การ

ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ตลอดจนการสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้

และประสบการณ์

2. เพ่ือพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System) ต้นแบบ รองรับการ

เช่ือมโยงคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา หรือในทางกลับกัน
3. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัลต้นแบบในการสะสมผลลัพธ์การ

เรียนรู้และประสบการณ์



กรอบแนวคิดการวิจัย



การเช่ือมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต



ผู้สมัคร มีวุฒิการศึกษา

สมัครเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เดิม

เรียนรายวิชา เทียบโอน

CS CE CTCN CP

ครบตามท่ีกำหนดไว้ 
ในหลักสูตร

ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาปกติ  
ตามรายวิชาเปิดแต่ละ 

ภาคการศึกษา (15 สัปดาห์)

เฉพาะกลุ่ม Credit bank 
(Block course  
ตามความต้องการ)

นอกระบบ/ 
ตามอัธยาศัย

ในระบบ 
(TC)

เทียบโอน (ถ้ามี)

การศึกษา/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

วางแผนการเรียนรายบุคคล

หมายเหตุ 
TC หมายถึง Transfer Credit ในระบบปกติ
CN หมายถึง Credits from Non-degree 
CS หมายถึง Credits from Standardised test
CE หมายถึง Credits from Examination
CT หมายถึง Credits from Training
CP หมายถึง Credits from Portfolio



ผู้สมัคร มีวุฒิการศึกษา

สมัครเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เดิม

เรียนรายวิชา เทียบโอน

CS CE CTCN CP

ครบตามท่ีกำหนดไว้ 
ในหลักสูตร

ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาปกติ  
ตามรายวิชาเปิดแต่ละ 

ภาคการศึกษา (15 สัปดาห์)

เฉพาะกลุ่ม Credit bank 
(Block course  
ตามความต้องการ)

นอกระบบ/ 
ตามอัธยาศัย

ในระบบ 
(TC)

เทียบโอน (ถ้ามี)

การศึกษา/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

วางแผนการเรียนรายบุคคล

หมายเหตุ 
TC หมายถึง Transfer Credit ในระบบปกติ
CN หมายถึง Credits from Non-degree 
CS หมายถึง Credits from Standardised test
CE หมายถึง Credits from Examination
CT หมายถึง Credits from Training
CP หมายถึง Credits from Portfolio



การเชื่อมโยง

https://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi-industrialInfo

https://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi-industrialInfo


การดําเนินโครงการ

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
• ระยะท่ี 1 ระยะวิเคราะห์และถอดแบบความเช่ือมโยง

• ระยะท่ี 2 ระยะทดลองและพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต



1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

3. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

7. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 18 พฤศจิกายน 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม 16 หน่วยงาน



1. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

2. ประสานการลงนามความร่วมมือ

3. กําหนดหลักสูตร ตามขอบข่ายท่ีกําหนด

4. หารือแนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานวิชาชีพ

แนวทางการดําเนินงานร่วมกัน



จัดทําร่างคําสั่งคณะกรรมการ 

ความก้าวหน้าในการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

http://../%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%81%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%8A.docx


ประสานความร่วมมือ 4 ฝ่าย ได้แก่

1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

2. เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง)

3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นําร่อง 4 แห่ง)

4. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

จัดทําร่าง MOU

ความก้าวหน้าในการประสานการลงนามความร่วมมือ

http://../MOU/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%20MOU_%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3.%209%20%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87_JM%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20edit2_04.12.64.docx


ขอบข่าย สาขาวิชาชีพ สาขา อาชีพ

ด้านการเกษตร เกษตรกรรม เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรเพาะปลูกข้าว

ด้านการบริการ การท่องเท่ียว การโรงแรม 
ภัตตาคารและร้านอาหาร

งานท่องเท่ียว สํารองบัตรโดยสาร

ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล

ความก้าวหน้าในการกําหนดหลักสูตร



ความก้าวหน้าในการกําหนดหลักสูตร (ด้านการเกษตร)



ความก้าวหน้าในการกําหนดหลักสูตร (ด้านการบริการ)



ความก้าวหน้าในการกําหนดหลักสูตร (ด้านอุตสาหกรรม)



ตัวอย่างแบบวิเคราะห์หลักสูตร

ความก้าวหน้าในการจัดทําแนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานวิชาชีพ



แนวทางการใช้ข้อมูลในระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัลหลักสูตรการท่องเที่ยว



กําหนดการประชุมคร้ังต่อไป

´วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นําเสนอการวิเคราะห์หลักสูตร 

เทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ



จบการนําเสนอ


