
 

 

 
ระบบธนาคารหนวยกิตและการเทียบโอน 

โดย 

 

นางสาวนุชนภา   รื่นอบเชย 

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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สาระสําคญั 
 วัตถุประสงค์ของการจดัประชุม 

 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 นิยามศัพท์ 

 การจดัการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต  

   (Credit Bank) 
 ความเช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒ ิ

 หลักเกณฑ์การเทยีบโอน (หลักเกณฑ์ฯ ปี 45) 

 ประโยชน์ของการเทยีบโอน 
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วตัถปุระสงค์ของการจดัประชมุ 

1.    เพื่อดําเนนิการสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวีิต (Lifelong  

      Learning) ใหสอดคลองตามหลักการของ พ.ร.บ. การศกึษา   

      แหงชาต ิพ.ศ. 2542 และประเด็นยุทธศาสตรตามกรอบแผน 

      อุดมศกึษาระยะยาว 15 ป 

 

2. เพื่อสงเสรมิใหสถาบันอุดมศกึษาพัฒนาระบบการเทยีบโอน
ประสบการณใหกวางขวางและมมีาตรฐานยิ่งข้ึน 

 

3 เพื่อเปนการเตรยีมความพรอมในการดําเนนิการระบบ 

       ธนาคารหนวยกิต (Credit Bank)   
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พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

 มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักการศึกษาตลอด

ชีวิตสําหรับประชาชน  

 

 มาตรา 15 ไดกําหนดการจัดการศึกษาสามรูปแบบ ไดแก 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบ

ใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได ไมวาจะเปนผล

การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน 
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แผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสมานรอยตอระหวางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

 

 ยุทธศาสตรยอยที่ 1.3 : ผูจบอาชีวศึกษาและกําลังทํางาน

ได รั บ โอกาส เข า ศึกษา ได ด วยความ ยืดห ยุ น โดย

สถาบันอุดมศึกษาปรับหลักสูตรใหรองรับการเขาศึกษาได

ตลอดเวลา และมีการสะสมหนวยกิตในรูปแบบของ

ธนาคารหนวยกิต (Credit Bank)  
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นิยามศัพท  
 
1.  การศึกษาในระบบ 
  กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลา

ของการศึกษา  การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งเปน
เง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
 
 

2. การศึกษานอกระบบ 
             มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย  รูปแบบ  
วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาเน้ือหาและ
หลักสูตรจะตองเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคลแตละกลุม 
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นิยามศัพท 

 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผูเรียน  เรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ  

    ความพรอม และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล    

    ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม  สื่อหรือแหลง 

    ความรูอ่ืนๆ 
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Credit bank 

 เจตนารมณ 

การจัดการศึกษาระบบธนาคารหนวยกิตในระดับอดุมศึกษา มี
เจตนารมณในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (life long 
learning) สรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตใหมหาวิทยาลัย  
เปดโอกาสและปรับวัฒนธรรมการเรียนรูใหผูที่ตองการมีความรู  
สามารถเขาเรียนได ผูเรียนที่ออกจากระบบมหาวิทยาลัยไปแลว
สามารถเขามาเรียนใหมไดตลอดเวลา โดยลดขอจํากัดบาง
ประการ เชน ตองลงทะเบียนเรียนใหม การไมจํากัดอายขุองผู
เขาเรียน สรางวัฒนธรรมใหมใหมหาวิทยาลัย  

  ไม่เน้นเร่ืองการให้ปริญญา 
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Credit bank 

หมายถึง 

 การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่ให
ผูเรียนสามารถนําผลการเรียนที่ไดจากการศึกษาในระบบ  และ
ผลการเรียนรูที่ไดจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย และจากประสบการณของบุคคล มาเก็บสะสมไวใน
ธนาคารหนวยกิต ของสถาบันอุดมศึกษา   

       เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา 
หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม
จํากัดอายุของผูเรียน คุณวุฒิผูเรียน  ระยะเวลาในการสะสม 
หนวยกิต และระยะเวลาในการเรียน 
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Credit bank 
 สาระสาํคัญ  

คือการเพ่ิมโอกาสการเรยีนรูตลอดชวีติ  โดยกําหนดรูปแบบการจัดการศกึษาท่ียดืหยุน
ตามความตองการ  ผูเรยีนสามารถนําผลการเรยีนรูมาสะสมไวในสถาบันอุดมศกึษาได   
ใหความสําคัญกับการศกึษาแกผูท่ีอยูในวัยทํางาน อันเปนการสรางศักยภาพการเรยีนรู
อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพหรือเพ่ือใหไดรับคุณวุฒิทางการศกึษา เปด
โอกาสใหผูเรยีนทุกกลุมสามารถเขาศกึษาโดยไมมีเง่ือนไขของคุณสมบัตผิูเรยีน คุณวุฒิ 
หรอืระยะเวลาในการเรยีน  สามารถสะสมผลการเรยีนไดจากการศกึษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ   

 

 

 โดยใช  หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนจากการศกึษาใน
ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยเขาสูการศกึษาใน
ระบบ ซึ่งสถาบันอุดมศกึษาตองพัฒนาระบบการประเมนิท่ีมคีุณภาพและ
มาตรฐาน  มกีารดําเนนิงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได  
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Credit Bank 

วัตถุประสงค์ 

 1.1  เพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชวีติใหแกผูเรยีนสามารถพัฒนา
ตนเอง โดยการศึกษา อบรม ทั้งในรายวชิา หลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรระยะยาว โดยไมจํากัดระยะเวลาและใหสามารถสะสม
หนวยกติเพื่อการศกึษาในระดับ 

 

 1.2   เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนรูที่ไดรับจาก
การศึกษา อบรม ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณการเรียนรู มาสะสม
เพื่อใหผูเรียนไดรับคุณวุฒิในระดับและสาขาวิชาที่ไดสะสมผลการ
เรยีนรูไว 
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ระดับคุณวุฒ ิ กลไกการเช่ือมโยง/การเตมิ

เตม็ 

ประสบการณ์ในการทาํงาน ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ตามระดับคุณวุฒกิารศึกษา 

ระดบั 9 ปริญญาเอก 

ระดบั 8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

ระดบั 7 ปริญญาโท 

ระดบั 6 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

ระดบั 5 ปริญญาตรี 

ระดบั 4 อนปุริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

(ปวส.) 

ระดบั 3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดบั 2 มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ระดบั 1 มธัยมศกึษาตอนต้น 

ท่ีมา : โครงสร้างกรอบคณุวฒุิแหง่ชาติ : สภาการศกึษา 

- การทดสอบ วดั

และประเมินผล 

- การเทียบโอน

ประสบการณ์

จากการทํางาน 

       การสะสม 

        หน่วยกิต 

        การเรียนเพ่ือ    

        ยกระดบั   

        การศกึษา    
      (Credit 
Bank) 

- การศกึษาหา

ความรู้เพิ่มเตมิจาก

การศกึษาในระบบ 

นอกระบบ และ

การศกึษาตาม

อธัยาศยั 

- การฝึกฝนและ

ปฏิบตัจิริงจากการ

ทํางาน เพ่ือเพิ่ม

ทกัษะฝีมือและ

ความชํานาญ

ความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ 
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โครงสรางและองคประกอบของTQF 

1. ระดับคุณวุฒิ (levels of qualifications) 

2. การเรียนรู (domains of learning) ของคุณวุฒิประเทศ
ไทย 

3. มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิ 
(learning outcomes) 

4. ลักษณะของหลักสูตรในแตละคุณวุฒิ 

5. จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

6. การกําหนดชื่อคุณวุฒิ 

7. การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 
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กลไกความเชื่อมโยง 

 ความเชื่อมโยงของผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษา

จากสถาบันการศึกษาและสมรรถนะในการปฏิบัติ ตองมี

ระบบและกลไกในการเขาสูระดับคุณวุฒิที่มีความยืดหยุน 

หลายหลาย เพื่อใหบุคคลที่มีประสบการณหรือสมรรถนะ

จากการปฏิบัติงานสามารถเทียบโอนหรือเติมเต็มเพื่อให

ไดการรับรองตามคุณวุฒิน้ัน ๆ  
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หลักเกณฑการเทียบโอน (เกณฑฯ 45) 

 หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวาง
การศึกษาในระบบ 

 
 หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจาก

การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ 
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ในระบบ สู ในระบบ 

 

ระดับปริญญาตรี 

1.รายวิชา ที่เปดสอนใน ม. /หนวยงานที่มีอํานาจตาม กม 

รับรอง 

2.เน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4  

3.รายวิชาน้ัน ตองสอนไดไมต่ํากวา ระดับ c ขึ้นไป หรือ 2.00 

4.เทียบไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตรวมของ

หลักสูตร 
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ในระบบ สู  ในระบบ 

ระดับปริญญาตรี (ตอ) 

 

5. รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนจากตาง

สถาบันอุดมศึกษาจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม 

6. ตองอยูในสถานศึกษาที่รับโอนอยางนอย 1 ปการศึกษา 

7. ในกรณีหลักสูตรใหมใหเทียบไดไมเกินชั้นปและภาคที่มี

นักศึกษาอยู 
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ในระบบ สู  ในระบบ 

บัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา ที่เปดสอนใน ม. /หนวยงานที่มีอํานาจตาม กม 

รับรอง 

 เน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน4  

 รายวิชาน้ัน ตองสอนไดไมต่ํากวา ระดับ B ขึ้นไป หรือ 3.00 

หรือ S  

 เทียบไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร 
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ในระบบ สู  ในระบบ 

บัณฑติศกึษา (ตอ) 

(6) รายวชิาหรอืกลุมรายวชิาที่เทยีบโอนจากตางสถาบันอุดมศกึษา

จะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

(7)  ใชเวลาศกึษาอยูในสถาบันอุดมศกึษาที่รับโอนอยางนอยหนึ่งป

การศกึษา และลงทะเบียนเรยีนรายวชิาหรอืวทิยานพินธตาม

หลักสูตรที่เขาศกึษาไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

 

(8)  กรณหีลักสูตรใหมจะเทยีบโอนนักศกึษาเขาศกึษาไดไมเกนิกวา

ชั้นปและภาคการศกึษาที่มีนักศกึษาเรยีนอยูตามหลักสูตร 
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จากนอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

เขาสูการศึกษาในระบบ 

   
 (1) การเทยีบความรูจะเทยีบเปนรายวชิาหรอืกลุมรายวชิาตามหลักสูตร
และระดับการศกึษาทีเ่ปดสอนในสถาบันอุดมศกึษาที่ผูขอเทยีบโอน
ตองการ 
 
 (2) วธิกีารประเมนิ  เกณฑการตัดสนิของการประเมิน ใหเปนไปตาม
สถาบันอุดมศกึษากําหนด โดยตองผานการใหความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศกึษา 
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(3) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา สําหรับ
ระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร  B หรือ
แตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทา สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
(4) การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน 
  
 
   

 

จากนอกระบบและ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยั 

เข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 
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จากนอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 

(5)  การเทยีบใหหนวยกติไดรวมกนัไมเกนิ 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกติ 
รวมของหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี  

        

      สําหรับระดับบัณฑิตศกึษาจํานวนหนวยกติทีเ่ทยีบโอนไดให
สถาบันอุดมศกึษากําหนดตามความเหมาะสม โดยใหสอดคลองกับการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศกึษา 

 

(6)    นักศกึษาตองใชเวลาศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาอยางนอย 1 ปการศกึษา 
สําหรับหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี สําหรับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศกึษาให
สถาบันอุดมศกึษากําหนดตามความเหมาะสม โดยใหสอดคลองกับการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศกึษา 
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูจากการศกึษานอกระบบ การศกึษาตาม

อัธยาศัยใหเปนไปตามที่สถาบันอุดมศกึษากําหนด   เชน 

 

 การสอบมาตรฐาน  (credit from standard tests : CS)  

 การสอบที่ไมใชการสอบมาตรฐาน (credit from non standard 

tests) หรอื credit from exam :CE) 

 หนวยกติที่ไดจากการประเมนิ/อบรมจากหนวยงานอื่นที่ไมใช

สถาบันอุดมศกึษา (credit from training : CT) 

 หนวยกติที่ไดจากแฟมสะสมงาน (credit from portfolio : CP) 
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ประโยชนของการเทียบโอน 

 ไมตองเสียเวลาในการเรียนสิ่งที่ตนเองมีความรูแลว 
ประหยัดเวลา ทรัพยากร 

 

 สงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

 วางแผนเสนทางการศึกษาดวยตนเอง 

 

 สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบคุณวุฒิอยางเปนระบบมี
มาตรฐาน 
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Thank you 
 

 
Q&A 

25 


	���ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน�โดย��นางสาวนุชนภา   รื่นอบเชย�ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา�สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา��
	สาระสำคัญ
	วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
	พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
	�แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) �
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Credit bank
	Slide Number 9
	Credit bank
	�����������������������������
	Slide Number 12
	โครงสร้างและองค์ประกอบของTQF
	กลไกความเชื่อมโยง
	หลักเกณฑ์การเทียบโอน (เกณฑ์ฯ 45)
	����
	ในระบบ สู่  ในระบบ
	ในระบบ สู่  ในระบบ
	ในระบบ สู่  ในระบบ
	��จากนอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย�เข้าสู่การศึกษาในระบบ�
	�จากนอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย�เข้าสู่การศึกษาในระบบ�
	���������������
	วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
	ประโยชน์ของการเทียบโอน
	Slide Number 25

