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ตัวอย่างคู่มือการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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2 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตอนที่1
สาระสำคญัของการจดัการศกึษาโครงการการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ในระบบเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)

หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2563


1.1ความเป็นมา

 การดำเนนิงานจดัการศกึษาโครงการการเรยีนรูต้ลอดชวีติในระบบเทยีบโอน
ความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2563
เริ่มต้นมาจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศ
เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อ
สนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15
ที่กล่าวถึงการจัดการศึกษาที่มี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัโดยสถานศกึษาอาจจดัการศกึษาในรปูแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ และการให้มีการเทียบโอนผลการเรียน
ที่ผู้เรียนได้สะสมไว้ระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน จึงกำหนดแนวทาง
การดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank System) ในระดับอุดมศึกษา
ที่เน้นสมรรถนะและความสามารถของบุคคล เป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความหมาย
ของ“คลงัหนว่ยกติ”หมายถงึระบบทะเบยีนสะสมหนว่ยกติสำหรบัผูเ้รยีนทีเ่ขา้ศกึษา
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาว
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ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับ
การจดัการศกึษาและทีไ่ดจ้ากการเทยีบโอนในระบบคลงัหนว่ยกติ โดยจดัใหม้หีลกัฐาน
การสะสมหน่วยกิต อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความความของคำว่า “ธนาคาร
หน่วยกิต”ไว้เช่นเดียวกับคลังหน่วยกิตดังนี้
 “ธนาคารหน่วยกิต” หมายถึง ระบบการจัดเก็บสะสมหน่วยกิตที่ได้จาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจาก
ประสบการณ์ โดยไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิของผู้เรียน ระยะเวลาในการ
สะสมหน่วยกิตและระยะเวลาในการเรียน
 “นักศึกษา”หมายถึงนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
 “นกัศกึษาเรยีนรูต้ลอดชวีติ” หมายถงึ นกัศกึษาทีข่ึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา
ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
 “บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต”หมายถึงบุคคลในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ขึ้นทะเบียน
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นบุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 “ผู้เข้าร่วมโครงการ” หมายถึง บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต นักศึกษา และ
นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
 “การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการ
ศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
การสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
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 “การศกึษานอกระบบ”หมายถงึ การศกึษาทีม่คีวามยดืหยุน่ในการกำหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม
 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ
 “ประสบการณ์บุคคล” หมายถึง ความสามารถ และ/หรือสมรรถนะของ
บคุคลทีส่ัง่สมไวจ้ากการศกึษาดว้ยตนเองประสบการณจ์ากการทำงานการฝกึอบรม
ที่สถานประกอบการจัดขึ้น การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การฝึกอาชีพ
การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 “ผลการเรียน” หมายถึง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เกิดจากการศึกษา
ในระบบซึ่งสามารถแสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร หรือแต้มระดับคะแนนที่นำมา
คิดคะแนนผลการเรียนหรือคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
 “ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายถึง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เกิดจาก
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์
บุคคลที่สั่งสมไว้ เทียบได้ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสามารถวัดและประเมินได้โดย
วิธีการต่างๆ
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การนำผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้
ทักษะเจตคติและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์ทำงาน
ที่ผู้เรียนสะสมไว้นำมาเทียบโอนผลการเรียน ในรูปแบบเดียวหรือต่างรูปแบบ
ในมหาวทิยาลยัหรอืหนว่ยงานอืน่ หรอืการเรยีนดว้ยตนเอง มาประเมนิเปน็สว่นหนึง่
ของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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 “การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้”หมายถึงการนำความสามารถและหรือ
สมรรถนะที่ได้จากการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือจาก
มหาวิทยาลัยอื่นในระดับการศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับการศึกษาที่ผู้เรียนประสงค์
จะเข้าศึกษา มาเทียบกับรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
 “การเทียบโอนประสบการณ์” หมายถึง การนำผลลัพธ์การเรียนรู้มา
ขอเทยีบกบัเนือ้หาสาระสำคญัของรายวชิาตา่ง ๆ ของการเรยีนในระบบตามหลกัสตูร
เพื่อให้ได้หน่วยกิต โดยผู้เรียนสามารถแสดงได้ว่ามีความรู้ ทักษะ เจตคติของตนเอง
พร้อมทั้งมีหลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรที่ผู้เรียนศึกษาอยู่หรือ
ประสงค์จะศึกษา ซึ่งจะได้รับการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนประสบการณ์
ที่มีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและไม่ต้องศึกษาซ้ำในเนื้อหาสาระที่ผู้เรียน
มีความรู้ทักษะมาก่อนแล้ว
 “ชุดวิชา”หมายถึงชุดรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะเป็นบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชา
มีการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องกันเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 “รายวิชา”หมายถึงรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือสถาบันการศึกษาอื่น
 “โมดลูการเรยีนรู”้ หมายถงึ หนว่ยการเรยีนรูท้ีม่กีระบวนการเรยีนการสอน
อย่างเป็นระบบ สมบูรณ์แบบ โดยโมดูลการเรียนรู้จะระบุผลลัพธ์และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละโมดูลการเรียนรู้ให้ชัดเจน
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 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดการศึกษา
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคาร
หน่วยกิต) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีสาขาที่มีศักยภาพ
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น19สาขาวิชาจาก7คณะ1วิทยาลัยดังนี้

 1. คณะศิลปศาสตร์จำนวน1หลักสูตร3สาขาวิชาได้แก่
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   1.2 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
   1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจำนวน2หลักสูตร2สาขาวิชาได้แก่
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   2.2 สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน1หลักสูตร1สาขาวิชาได้แก่
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา
ได้แก่
  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   4.1 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย
   4.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   4.3 สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   4.4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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 5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจำนวน1หลักสูตร1สาขาวิชาได้แก่
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
 6. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจำนวน1หลกัสตูร4สาขาวชิาไดแ้ก่
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   6.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
   6.2 สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
   6.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   6.4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน1หลักสูตร2สาขาวิชาได้แก่
  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   7.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   7.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 8. วิทยาลัยแพทย์แผนไทยจำนวน1หลักสูตร2สาขาวิชาได้แก่
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   8.1 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   8.2 สาขาวิชาสุขภาพและความงาม


1.2หลักการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต

 ระบบธนาคารหน่วยกิตดำเนินงานอยู่บนหลักการ5ประการได้แก่
 1. ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถ
และ/หรือสมรรถนะ มาเทียบหน่วยกิต และสะสมในธนาคารหน่วยกิตได้ตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
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 2. ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถ
และ/หรือสมรรถนะในธนาคารหน่วยกิตได้ โดยไม่จำกัด อายุ คุณวุฒิของผู้เรียน
ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน ซึ่งอาจมีระยะเวลาเป็น
ตัวกำหนดในการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์
 3. ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทาง หรือต้องการเปลี่ยน
อาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
โดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพนั้น
 4. ผู้ เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต
โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา
 5. ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษา
มากกว่า 1 แห่งได้ โดยที่การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตสามารถสะสมได้
ทั้งผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
และจากประสบการณ์บุคคล โดยมีการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้สามรูปแบบ
ประกอบด้วย
  รปูแบบทีห่นึง่ การเรยีนรายวชิา/หลกัสตูรตา่ง ๆทีจ่ดัการเรยีนการสอน
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
  รูปแบบที่สอง การฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ
สถาบันทางการศึกษาอื่น ๆ ที่ผ่านการประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาที่กำหนด
  รูปแบบที่สาม การเทียบโอนประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์ของบุคคล
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1.3วัตถุประสงค์ของโครงการ

 การจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้
 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคคลเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และประสบการณ์ ทั้งหลักสูตร
ปริญญาและไม่ได้รับปริญญา
 2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เชื่อมโยงทุกระบบการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร ตอบสนองต่อสังคมและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่กำหนดอายุ
เชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 4. ส่งเสริมให้บุคคลสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่ได้รับจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
จากประสบการณ์บุคคลไว้ในคลังหน่วยกิต


1.4คุณสมบัติของผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต

 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต ต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. ปวส. อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 2. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษากศน.ปวส.อนุปริญญาปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
 3. เป็นผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาหรือไม่มีคุณวุฒิการศึกษา
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 4. เป็นผู้ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตคติหรือสมรรถนะเดิมที่มีอยู่
 5. เป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือสมรรถนะใหม่ตาม
ความต้องการของตนเอง


1.5หลักการสะสมผลการเรียน

 หลักการสะสมผลการเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิตจะเป็นการเก็บสะสม
ผลการเรียน และ/หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดให้ตามระบบ และจากการเทียบความรู้
ทักษะ และเจตคติ ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลที่สั่งสมไว้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
แต่ละระดับคุณวุฒิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถ
วัดและประเมินได้โดยวิธีการต่าง ๆ และผลลัพธ์การเรียนรู้นี้จะสามารถนำมาเทียบ
กับรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิตตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และเก็บเป็นหลักฐานการสะสมหน่วยกิต
อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงาน หรือเก็บในลักษณะไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์และฝากในธนาคารหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา


1.6หลักการเทียบโอนผลการเรียน

 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ตามข้อ
กำหนดและเงื่อนไขของรายวิชา และแสดงผลความรู้ความสามารถที่ตรงกับข้อ
กำหนดและเงื่อนไขของรายวิชาเพื่อเก็บสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต โดยการขอ
เทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตาม
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หลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้นำประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
บังคับใช้โดยอนุโลมดังนี้
 1. คณะที่หลักสูตร/สาขาวิชาที่ผู้ขอเทียบโอนสังกัด มีหน้าที่จัดให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนในทุกภาคเรียน
 2. การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการเทียบโอน
ผลการเรียนให้เทียบโอนไม่ได้เกิน3ใน4ของหน่วยกิตรวมในหลักสูตร
 3. ผู้ขอเทียบโอนเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีแล้ว ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่น้อยกว่า1ใน4ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
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ตอนที่2
การเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน


 การดำเนนิงานจดัการศกึษาโครงการการเรยีนรูต้ลอดชวีติในระบบเทยีบโอน
ความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2563
มีขั้นตอน กระบวนการเข้าร่วมโครงการ การจัดการศึกษา และการเทียบโอน
ผลการเรียนดังนี้


2.1การเข้าร่วมโครงการ

 การเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย การรับเข้าศึกษา การให้คำแนะนำ
ปรึกษาและการลงทะเบียนดังนี้

 2.1.1การรับเข้าศึกษา

 1. สมัครและแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่
กำหนด
 2. การคดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มโครงการจะพจิารณาจากผลการเรยีนการเทยีบโอน
ความรู้ ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต)หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 3. เข้ารับการสัมภาษณ์จากกรรมการหรืออาจารย์ในสาขา เพื่อสอบทวน
เป้าหมายในการศึกษาความรู้ ทักษะประสบการณ์ เจตคติหรือสมรรถนะเดิมที่มี
อยู่ของผู้สมัคร
 4. วางแผนดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้
ในกรณีที่ผู้สมัครมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เจตคติ หรือสมรรถนะเดิม
สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา
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13การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 2.1.2ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วม
โครงการดังนี้
 1. ค่าสมัครสอบ
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 3. ค่าบำรุงการเรียนค่าลงทะเบียน
 4. ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 2.1.3การให้คำแนะนำปรึกษา

 1. สาขาวิชากำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยอาจ
กำหนดเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและ
สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้ข้อมูล รายละเอียดของหลักสูตร วางแผน
การศึกษา และวางแผนการเทียบโอนผลการเรียนร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
รายบุคคลตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขา
ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ในเวลาราชการหรือตามเวลาที่กำหนดร่วมกัน
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้จากทางหน้า
เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสามารถฝากคำถามหรือ
ข้อสงสัยเพิ่มเติมไว้ได้ที่หน้าเว็บในหัวข้อคำถามที่พบบ่อย(Q&A)
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2.2การจัดการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

 การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคาร
หนว่ยกติ)ประกอบดว้ยกระบวนการสองสว่นคือการจัดการศึกษาและการเทยีบโอน
ผลการเรียน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ หากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนบุคคลากรใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น หรือ
บุคคลภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมี
สถานภาพเป็นบุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต
 นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและบุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต จะสามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองได้สามรูปแบบ ตามหลักการจัดการศึกษา
ระบบธนาคารหน่วยกิตได้แก่
 1) การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหลักสูตรที่อยู่ในโครงการธนาคารหน่วยกิต โดย
สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติหรือเรียนเฉพาะกลุ่มนักศึกษา/บุคคลเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งอาจจัดเป็นการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติหรือแบบเรียนรายวิชา
เดียวต่อเนื่อง(BlockCourse)
 2) การศึกษาหรือฝึกอบรมแบบไม่ได้ปริญญา (Non-degree) ซึ่งอาจ
ศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะกลางหรือหลักสูตรระยะยาวหรือเข้าร่วม
การฝึกอบรมในลักษณะของชุดวิชาหรือโมดูลรายวิชา
 3) การเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ความสามารถทักษะ ประสบการณ์
และเจตคติ โดยแสดงหลักฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาจากการศึกษาในระบบ และการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

 ดังแสดงในแผนภาพ2.1
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แผนภาพ2.1แผนผังการดำเนินงานการจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต)
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2563



ได้ประกาศนียบัตร
มีอาชีพ

เปลี่ยนอาชีพ

ไม่จำกัดเวลาเรียนและเวลาสะสมหน่วยกิต

ธนาคารหน่วยกิต

ไม่มีวุฒิการศึกษา

ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาปกติ
ตามรายวิชาเปิดแต่ละ

ภาคการศึกษา(15สัปดาห์)

เฉพาะกลุ่มCredit
bank

(Blockcourse)
ตามความต้องการ

มีวุฒิการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ/
ตามอัธยาศัย

ความรู้ทักษะประสบการณ์เดิม

- นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
- บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้สมัคร

สมัครเรียน

สัมภาษณ์

เทียบโอน(ถ้ามี)

เทียบโอน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

อบรม
Non-degree

ครบตามที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร

สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

เรียนรายวิชา

CN CS CTCE CP

มีวุฒิม.6,ปวช.
หรือเทียบเท่า

สะสมหน่วยกิตเทียบโอนรายวิชา
ได้3ใน4ของหลักสูตร

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มทร.ธัญบุรี

ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า1ใน4ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า1ปีการศึกษา

+
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 2.2.1วิธีการจัดการศึกษา

 การศึกษาในโครงการมีได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 วิธีที่1การศึกษาร่วมในระบบ
 1. ศึกษาร่วมในระบบสามารถดำเนินการได้2รูปแบบ
  1.1 เรียนรายวิชาร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ(15สัปดาห์)
  1.2 เรียนเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในโครงการในลักษณะBlockcourse
 2. ศึกษาร่วมในระบบของมหาวิทยาลัยอื่น

 วิธีที่2การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 1. ศึกษา/อบรมหลักสูตรnon-degreeในสถาบันอุดมศึกษา
  1.1 ชุดวิชา
  1.2 รายวิชา
  1.3 โมดูลการเรียนรู้
 2. อบรมพัฒนาสมรรถนะที่จัดโดยภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับ
 3. ประสบการณ์ทำงาน

 2.2.2การเทียบโอนผลการเรียน

 การเทียบโอนผลการเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถดำเนินการได้
2 รูปแบบคือการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบและการเทียบโอน
ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบโดยกระบวนการดำเนินงานดังนี้
 1. ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอน จำนวนไม่น้อยกว่า
สามคน ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามที่หลักสูตรกำหนด โดยอาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
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 2. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนรู้และประเมินความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ตามเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 3. ผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีนตอ้งขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
สำหรับบุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือนักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องขึ้นทะเบียนเพื่อ
เก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต
 4. ผู้ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ง
ปีการศึกษา
 5. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
 6. ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติการขอเทียบโอนผลการเรียน




ผู้เข้าร่วมโครงการ

สัมภาษณ์

เทียบโอนเรียนรายวิชา

ธนาคารหน่วยกิต

ไม่จำกัดเวลาเรียนและเวลาสะสมหน่วยกิต

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ยื่นคำร้อง/เอกสาร

ดำเนินการเทียบโอน

พัฒนาตนเอง
ทดสอบความรู้ทักษะ

ประสบการณ์เดิม

แจ้งผลการเทียบโอน

บันทึกผลการเทียบโอน/
สะสมผลการเรียน

ผลการเทียบโอน
เทียบไม่ได้

เทียบได้

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ
การเทียบโอน(ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย
- ใบคำร้อง
- หลักฐานผลการสอบมาตรฐาน
- หลักฐานผลการสอบจากหน่วยงานภาครัฐ/
 เอกชน
- หลักฐานการฝึกอบรมและเนื้อหาการอบรม
- รางวัลผลงานการเป็นวิทยากร
- แฟ้มสะสมงาน
- หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/สถานศึกษา

ฯลฯ

ในระบบ

CN CS CE CT CP

นอกระบบ/
ตามอัธยาศัยรว่มกบักลุม่นกัศกึษาปกติ

ตามรายวชิาเปดิแตล่ะภาค
การศกึษา15สปัดาห์

เฉพาะกลุม่Credit
bank

(Blockcourseตาม
ความตอ้งการ)

อบรม
Non-degree

แผนภาพ2.2ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน
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18 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 รูปแบบการเทียบโอนผลการเรียน
 1)การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาจากการศึกษาในระบบ
  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบชุดวิชา รายวิชา
โมดูลการเรียนรู้และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบมีดังนี้
  1. ให้เทียบโอนชุดวิชา รายวิชาหรือโมดูลการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มวิชา
ในสาขาวิชาที่นักศึกษาของผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่
  2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมี
จำนวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  3. ผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู หรอือนปุรญิญา
หรือปริญญาตรี สามารถเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบได้โดยคณะกรรมการ
เทียบโอน
  4. การเทียบโอนในระบบ ให้ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ผู้ขอเทียบโอนจะทราบจำนวน
รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
  5. กรณีมีเหตุผลความจำเป็น ไม่สามารถดำเนินการเทียบโอนผล
การเรียนภายในกำหนดเวลา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีจะพิจารณาให้ขอ
เทียบโอนแต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่สองในปีการศึกษานั้น
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19การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนภาพ2.3การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาจากการศึกษาในระบบ



ผู้เข้าร่วมโครงการกรอกคำร้องและ
ยื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชาต่อคณะ

● สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบันทึกใน
 ฐานข้อมูลตามระเบียบมทร.ธัญบุรีว่าด้วย
 การเทียบโอนผลการเรียนพ.ศ.2562หมวด2
 ข้อ15ข.ระดับปริญญาตรี

คณะ/นักศึกษายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะแจ้งนักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมเทียบโอน
รายวิชาและทำบันทึกแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

● ตรวจสอบเงื่อนไข ตามระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
 การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 หมวด 2
 ข้อ 13 ข. ระดับปริญญาตรี และข้อ 15 ข. ระดับ
 ปริญญาตรี

● นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ห้องstudent
 servicecenterชั้น1อาคารสวท.ตามอัตราที่
 มหาวิทยาลัยกำหนด

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ความเห็นชอบในแบบคำร้อง

คณบดีให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

แจ้งผลการพิจารณา
ไปยังคณะ

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เป็นไปตามเงื่อนไข

คณะกรรมการเทียบโอน
ผลการเรียน
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20 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  การบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาจากการศึกษา
ในระบบ
  1. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ จะไม่นำมาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก
Transfer Credits ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ ไว้ในใบแสดง
ผลการเรียน
  2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กร
วิชาชีพควบคุมและต้องใช้ผลการเรียนยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดขององค์กรวิชาชีพ
  3. กรณีที่องค์กรวิชาชีพกำหนดระดับคะแนนในชุดวิชาหรือรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน เพื่อนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้บันทึกตัวอักษร “TC” (Transfer Credits)
ไว้ส่วนท้ายชุดวิชาหรือรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ในใบแสดงผลการเรียน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน

 2)การเทยีบโอนผลลพัธก์ารเรยีนรูจ้ากการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ การเทียบโอนความรู้
หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษา
ในระบบมีดังนี้
  1. วธิกีารประเมนิเพือ่การเทยีบโอนความรู้ จะกระทำไดโ้ดยการทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่มาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรม
ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและการประเมินแฟ้มสะสมงาน
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21การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  2. การเทียบโอนความรู้ จะเทียบโมดูลการเรียน ชุดวิชาหรือรายวิชา
ตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้
เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
  3. การขอเทียบโอนความรู้ เป็นชุดวิชาหรือรายวิชาที่อยู่ในสังกัด
ภาควิชาหรือสาขาวิชาใด ให้คณะกรรมการเทียบโอนเป็นผู้กำหนดวิธีการและ
ดำเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้
ไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะให้นับจำนวนหน่วยกิต
ชุดวิชาหรือรายวิชานั้น
  4. รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ
ภาค(GPA)และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)โดยจะบันทึกPriorLearning
Credits ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน เว้นแต่
หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
องค์กรวิชาชีพนั้น
  5. ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น มหาวิทยาลัยมีเอกสิทธิ์ที่จะให้
ภาควิชาหรือสาขาวิชาทำการประเมินความรู้ของผู้ที่จะขอเทียบโอนความรู้
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22 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนภาพ2.4ขั้นตอนการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ
 และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ




ผู้เข้าร่วมโครงการกรอกคำร้องและ
ยื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชาต่อคณะ

● สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบันทึกใน
 ฐานข้อมูลตามระเบียบมทร.ธัญบุรีว่าด้วย
 การเทียบโอนผลการเรียนพ.ศ.2562หมวด3
 ข้อ17

เสนอคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะแจ้งนักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมเทียบโอน
รายวิชาและทำบันทึกแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

● ตรวจสอบเงื่อนไข ตามระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
 การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 หมวด 3
 ข้อ16ข.ระดับปริญญาตรี

● ตรวจสอบเงื่อนไข ตามระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
 การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 หมวด 3
 ข้อ16ข.ระดับปริญญาตรีและข้อ17ให้มีการบันทึก
 ผลการเรียนชุดวิชาและรายวิชาตามวิธีการต่อไปนี้
 1. บันทึกเป็นCS=การทดสอบมาตรฐาน
 2. บันทึกเป็นCE=การทดสอบที่ไม่ใช่มาตรฐาน
 3. บันทึกเป็นCT=การประเมินการจัดการศึกษา
  หรืออบรมที่ไม่ได้จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา
 4. บันทึกเป็นCP=การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
 5. บันทึกเป็นCN=การประเมินหรืออบรมหลักสูตร
  ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญา

● นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ห้องstudent
 servicecenterชั้น1อาคารสวท.ตามอัตราที่
 มหาวิทยาลัยกำหนด

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ความเห็นชอบในแบบคำร้อง

คณบดีให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

แจ้งผลการพิจารณา
ไปยังคณะ

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เป็นไปตามเงื่อนไข

คณะกรรมการเทียบโอน
ผลการเรียน
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23การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  การบันทึกผลการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
  1. หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS”
(CreditsfromStandardisedTest)
  2. หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึก
อักษร“CE”(CreditsfromExamination)
  3. หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่ไม่จัด
โดยสถาบันอุดมศึกษาให้บันทึกอักษร“CT”(CreditsfromTraining)
  4. หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP”
(CreditsfromPortfolio)
  5. หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญา ให้บันทึกอักษร “CN” (Credits from
Non-degreeProgram)
  6. การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในข้อ 1, 2, 3, 4
และ5จะบันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้
  7. กรณีที่ผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนตามวิธีการประเมินมากกว่าหนึ่ง
วิธีให้สามารถนำมารวมกันและบันทึกผลการเทียบโอนได้
  8. กรณีที่หลักสูตรมีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้องใช้ผลการเรียน
ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กำหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเพื่อนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม โดยบันทึกอักษร“PL” (PriorLearning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้
ในใบแสดงผลการเรียน
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24 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีต่อเมื่อทำการขอเทียบโอน โดยมีรายวิชาจำนวน 3 ใน 4 ของ
หลักสูตร และได้รับสิทธิตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนดให้
นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  2. เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีแล้ว ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน และเสียค่าใช้จ่าย
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการศึกษา
ของหลักสูตรในระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนหรือการศึกษาทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตรา
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษและภาคสมทบพิเศษ
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25การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตอนที่3
การสำเร็จการศึกษา



การให้คุณวุฒิและปริญญา

 1. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
หรือสัมฤทธิบัตรแล้วแต่กรณีตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
 2. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือ
ปริญญาตรี จะได้รับคุณวุฒิดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เข้าร่วมโครงการสมัคร
เข้าศึกษาตามเงื่อนไขดังนี้
  (1) ผู้ เข้าร่วมโครงการจะสำเร็จการศึกษาได้เมื่อเรียนและสะสม
หน่วยกิตได้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร มีผลการเรียนและ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
  (2) สถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นผู้ให้ปริญญา จะเป็นผู้คิดคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้แก่ผู้เรียนเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรในสถาบัน
อุดมศึกษาที่จะเป็นผู้ให้ปริญญา
  (3) ผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
เกียรตินิยม
  (4) การให้อนุปริญญาหรือปริญญาตรีแก่ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
จะระบุว่า“สำเร็จการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต”ไว้ในแสดงผลการเรียน
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28 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

24 การพัฒนาตนแบบระบบคลังหนวยกิตดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

แบบคำรองขอเทียบโอนผลการเรียน 
โครงการการเรียนรูตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ (ธนาคารหนวยกิต) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 วันที่.........เดือน..........................พ.ศ............. 
 
เรื่อง ขอประเมินผลการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
เรียน ประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการการเรียนรูตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรูและ  
 ประสบการณ (ธนาคารหนวยกิต)  
 
 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/น.ส/อื่น ๆ โปรดระบุ)......................................................................... 
นามสกุล.................................................รหัสประจำตัว.................................................มีความประสงค  
ขอประเมินผลการเทียบโอนความรูและประสบการณ (ชุดวิชา/รายวิชา/โมดูลการเรียนรู)  
 
 โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอประเมินผลการเทียบโอนความรูและประสบการณ
ดังนี้ 
 
1.  ......................................................................................................................................................... 
2.  ......................................................................................................................................................... 
3.  ......................................................................................................................................................... 
4.  ......................................................................................................................................................... 
5.  ......................................................................................................................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ลงชื่อ.................................................... 
  (..................................................) 
           ผูขอประเมินผลฯ 
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29การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
25การพัฒนาตนแบบระบบคลังหนวยกิตดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผลการตรวจสอบวิเคราะหขอมูลสาขาวิชาและรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
  

ลำดับ 
ที่ 

ผลการ 
พิจารณา 

หมายเหตุ 
ภาคเรียน รายวิชาที่ตองการเทียบ รายวิชาที่ขอเทียบ 

 รหัส ชื่อวิชา 
 วิชา 

 จำนวน ผลการศกึษา รหัส ชื่อวิชา จำนวน ได ไมได 
 หนวยกิต (เกรด) วิชา  หนวยกิต 

 ท ป รวม  ท ป รวม 

ขอรับรองวาขอความที่กรอกไวนี้เปนความจริงทุกประการ และเอกสารตางๆ ที่แนบมาพรอมนี้เปนเอกสารที่ถูกตอง 
 (  ) ใบแสดงผลการศึกษา  (  ) คำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
 

1. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 
(  ) เห็นควรอนุมัติ 
(  ) อื่นๆ  
ระบุ............................................................................
................................................................................... 
 
 ลงชื่อ…………………….........……........ 
   (……………………….........…….) 

วันที่......./........./......... 

3. ความเห็นคณบดี 
(  ) อนุมัติ 
(  ) อื่นๆ  
ระบุ............................................................................
................................................................................... 
 
 ลงชื่อ…………………….........……........ 
   (……………………….........…….) 

วันที่......./........./......... 

2. ความเหน็ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
(  ) เห็นควรอนุมัติ 
(  ) อื่นๆ  
ระบุ............................................................................
................................................................................... 
 
 ลงชื่อ…………………….........……........ 
   (……………………….........…….) 

วันที่......./........./......... 

4. สำหรับเจาหนาที่ฝายการเงิน (แลวแตกรณี) 
เลมที่/เลขที่ 
ใบเสร็จรับเงิน…………………..........................……........ 
จำนวน................วิชา  
จำนวนเงิน...........................................................บาท 
(.................................................................................) 
 
 ลงชื่อ…………………….........……........ 
   (……………………….........…….) 

วันที่......./........./......... 
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30 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
26 การพัฒนาตนแบบระบบคลังหนวยกิตดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

แบบประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เขาสูการศกึษาในระบบ โครงการการเรยีนรูตลอดชวีติในระบบเทยีบโอนความรูและประสบการณ  

(ธนาคารหนวยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปการศึกษา 2563 

 
 กรรมการประเมินผลการขอเทียบโอนความรูและประสบการณ 

(นาย/นาง/น.ส./อื่น ๆ โปรดระบุ).......................................................................................................................... 
  ❏ คณบดี  ❏ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  ❏ หัวหนาภาควิชา / หัวหนาสาขาวิชา 
  ❏ ประธานหลักสูตร ❏ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจากหนวยงานภายนอก 
 
ขอมูลผูขอรับการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................รหัสประจำตัว…………...............……… 
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา.................................................................จำนวน:..........................หนวยกิต 
 
คำอธิบายรายวิชา................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ประเภท หลักฐานประกอบการพิจารณา  
CS 1.1 คะแนนภาคทฤษฎี.................................. 
การทดสอบมาตรฐาน 1.2  คะแนนภาคปฏิบัติ.................................. 
 1.3  คะแนนรวม............................................. 
 1.4  หลักฐาน..................................................................................................  
CE 2.1 การสอบความรู  คะแนน.................................. 
การทดสอบที่ไมใช 2.2  การสอบปากเปลา  คะแนน.................................. 
การทดสอบมาตรฐาน 2.3  การสอบทักษะปฏิบัติ คะแนน.................................. 
 2.4  อื่น ๆ ระบุ..................................................คะแนน..................................  
CT 3.1 แบบเทียบโอนการฝกอบรม 
การประเมนิการจดัการศกึษา/ 3.2  สำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร 
อบรมที่ไมไดจัดโดย 3.3  สำเนาวุฒิบัตร 
สถาบันอุดมศึกษา 3.4  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
 3.5  หลักฐานประกอบอื่น ๆ 
 ........................................................................................................................ 
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31การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

27การพัฒนาตนแบบระบบคลังหนวยกิตดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

CP 4.1  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถามี) 
การเสนอแฟมสะสมผลงาน 4.2  เอกสาร/หลักฐาน:.......................................... 
 4.3  อื่น ๆ........................................................................................................  
CN 5.1 เอกสาร/หลักฐาน..................................................................................... 
การประเมินการศึกษา/ 5.2  อื่น ๆ........................................................................................................ 
อบรมในสถาบันอุดมศึกษา ........................................................................................................................ 
ที่ไมไดรับปริญญา 

 

ไดทำการตรวจสอบและขอยืนยันผลการเทียบโอนความรูและประสบการณ สรุปผล:  
  ❏ พอใจ (Satisfied : S)     ❏ ไมพอใจ (Unsatisfied : U) 

ประกาศ ณ วันที่....................เดือน..............................พ.ศ.…............. 
 
 
 ................................................ 
 (..............................................) 
   กรรมการประเมิน  
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32 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
28 การพัฒนาตนแบบระบบคลังหนวยกิตดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

แบบสรุปผลการพิจารณารายวิชาที่ขอประเมินผลการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
โครงการการเรียนรูตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ (ธนาคารหนวยกิต) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปการศึกษา 2563 

 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................รหัสประจำตัว...................................... 
รหัสวิชา.....................................ชื่อวิชา..................................................จำนวน................................หนวยกิต 

 

คณะกรรมการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
 
......................................................... ......................................................... ......................................................... 

(.......................................................) (.......................................................) (......................................................) 
 ประธาน กรรมการ กรรมการ 
 
......................................................... ......................................................... ......................................................... 

(.......................................................) (.......................................................) (......................................................) 
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
 
......................................................... ......................................................... ......................................................... 

(.......................................................) (.......................................................) (......................................................) 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณบดี 

  รายวิชาที่ขอประเมินผลการเทียบโอนความรู ผลการ 
 และประสบการณ พิจารณา 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ผาน ไมผาน 

ลำดับ 
ที่ 

หมายเหตุ 
(เทียบได 
กี่สวน) 

��������2-1-34.indd   28 12/28/20   3:24:25 PM

��������2/40����.indd   32 1/21/21   10:55:02 AM





หน้าตัวอย่างระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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34 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน้าการเข้าสู่ระบบ

หน้าการสมัครเข้าใช้งาน
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35การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน้าการลืมรหัสผ่าน

หน้าข้อมูลส่วนบุคคล
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หน้าแผนการเรียน

หน้าเครดิตสะสม
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หน้าการค้นสถานศึกษา

หน้าการค้นรายวิชา
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คณะวิจัย


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสง ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสอาด ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ดร.กฤษณ์ชนม์ภูมิกิตติพิชญ์ ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์พันธ์ลำเจียก ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญามีสุข หัวหน้าโครงการ
 นายณัชติพงศ์อูทอง นักวิจัย
 นายพัฒณ์รพีสุนันทพจน์ นักวิจัย
 ดร.อังค์วราวงษ์รักษา นักวิจัย
 นายปรัชญาณัชญ์ดวงใจ ผู้ช่วยนักวิจัย
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คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
 ดร.สุภัทรจำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
  (1ตุลาคม2562–30กันยายน2563)
 ดร.อำนาจวิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา
  (1ตุลาคม2563)
 ดร.พีรศักดิ์รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
 นายกวินเสือสกุล ผู้อำนวยการ
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษา

บริหารโครงการ
 ดร.รุ่งนภาจิตรโรจนรักษ์ ผู้อำนวยการ
  กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน

กำกับติดตามโครงการและให้ความเห็นวิชาการ
 ดร.รุ่งนภาจิตรโรจนรักษ์ ผู้อำนวยการ
  กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน
 นางสาวณัฐฐาพรบัณฑิตสกุลชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 นางสาวณภัชนันท์นุชบุษบา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประสานงานโครงการ
 นางสาวณัฐฐาพรบัณฑิตสกุลชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 นางสาวณภัชนันท์นุชบุษบา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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บรรณาธิการและพิสูจน์อักษร
 ดร.รุ่งนภาจิตรโรจนรักษ์ ผู้อำนวยการ
  กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน
 นางสาววรกานต์สุ้นกี้ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นางสาวนันทิกาดีล้อม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โทรศัพท์026687123ต่อ2421,2476,2418โทรสาร022432787
E-Mail:pse.oec@gmail.com
เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาhttp://www.onec.go.th
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