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ธนาคารหน่วยกิต
เป็นระบบทะเบียนเฉพาะ สาหรับผู้ที่ต้องการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรียนรู้ โดยจัดให้มี
ระเบียนหรือสมุดสะสมหน่วยกิต ให้สามารถนาผลการเรียน ผลการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ มาสะสม
เป็นหน่วยกิตหรือผลการเรียนรู้ ฝากไว้ในธนาคารหน่วยกิตของหน่วยที่รับผิดชอบการสะสมหน่วย
กิตหรือหน่วยการเรียนรู้ หรือธนาคารหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยให้มคี วามยืดหยุ่นใน
ข้อจากัดต่าง ๆ ของการศึกษาในระบบตามหลักสูตรปกติ เช่น ไม่จากัดตายตัวในเรื่องระยะเวลาในการ
สะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน เป็นต้น
การจัดระบบธนาคารหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา
มีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(lifelong learning) มีเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาหรือใน
มหาวิทยาลัย มีเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ ให้ผู้ที่ต้องการมีความรู้สามารถเข้าเรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียน
ที่ออกจากระบบมหาวิทยาลัยไปแล้ว สามารถกลับเข้ามาเรียนใหม่ได้ตลอดเวลา โดยลดข้อจากัด
บางประการ เช่น ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ การไม่จากัดอายุของผู้เข้าเรียน การเปิดโอกาศให้ได้ศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่เน้นเรื่องการให้ปริญญา
ระบบธนาคารหน่วยกิตที่ก้าวหน้ามาก จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสะสมหน่วยกิตหรือ
ต้องการสะสมผลการเรียนรู้ สามารถนาผลการเรียนรู้มาฝากไว้ในระเบียนเฉพาะ หรือในสมุดสะสม
หน่วยกิตของธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ซึ่งในเรื่องนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ได้เปิดเผย เมื่อ 3 พ.ค.59 ว่า คณะอนุกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต
ได้เตรียมการปรับปรุงระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม และกระตุ้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้สามารถนาผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ ผลการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือผลการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
อาชีพ มาใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต ซึง่ จะทาให้เกิดการต่อยอดในการเพิม่ ความรู้ เพิม่ ทักษะ
ความสามารถในอาชีพที่ตนเองมี ให้มากขึ้นได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 มา
ปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดรับกับการดาเนินการดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้
ของคนไทยมี 4 แบบแล้ว คือ 1. ในระบบ 2. นอกระบบ 3. ตามอัธยาศัย และ 4. การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และอาชีพ และในปัจจุบันก็ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยบางแห่ง ได้ดาเนินการเรื่องเทียบ
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โอนในระบบหลักสูตรของตนเองอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นการเทียบโอนหน่วยกิตทางวิชาการตาม
หลักสูตร ไม่ได้ก้าวไกลไปถึงการเทียบโอนจากประสบการณ์หรือจากสมรรถนะอาชีพ
ในทางปฏิบัติ จะหมายถึง การจัดระบบทะเบียนที่ก้าวหน้าไปถึงขั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถนาผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในระบบ ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ จากการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้จากประสบการณ์และอาชีพของแต่ละคน มาเก็บสะสมไว้ในระบบทะเบียน
หรือเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตของสถาบัน เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร
อนุปริญญาหรือปริญญาบัตร หรือตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยไม่จากัดอายุผู้เรียน
คุณวุฒิผู้เรียน
ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต
และระยะเวลาในการเรียน
จะเห็นได้ว่า
สถาบันอุดมศึกษาใดทีป่ ระสงค์จะเปิดดาเนินการในระบบธนาคารหน่วยกิต
โดยเฉพาะในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ก็อาจกระทาได้ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ หรือเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียน หรือ ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานต่อไป
ด้วยวิธีการนี้ ในกรณีของประเทศไทย ผู้ทจี่ บอาชีวศึกษาและผูท้ ี่กาลังทางาน จะได้รับโอกาส
เข้าศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาปรับหลักสูตร เปิดโอกาสเพิ่มขึ้น ให้
สามารถรองรับการเข้าศึกษาได้ตลอดเวลา และส่งเสริมให้มีการสะสมหน่วยกิตได้ ด้วยรูปแบบของ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งไม่ว่าจะเรียนรู้แบบใด ระบบใด โดยหลักการทางการศึกษา
สมัยใหม่แล้ว สามารถเทียบโอนกันได้ในระบบธนาคารหน่วยกิต และถ้ามหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาท
ดาเนินการด้วย ระบบธนาคารหน่วยกิต ดังกล่าว ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานที่
สอดคล้องกับนโยบาย Startup และ Thailand 4.0 ของประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น และจะมีส่วนช่วย
กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการต่อยอดความสามารถทางด้านอาชีพได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเมื่อมาเทียบโอนได้ อาจนาไปสู่การได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
เมื่อระบบธนาคารหน่วยกิตนี้พฒ
ั นาเต็มรูปแบบ
และขยายระบบอย่างกว้างขวางแล้ว
ประชาชนทั่วไป ผู้เรียน หรือผูท้ ี่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนรู้ สามารถนาผลการ
เรียนรู้ของตน มาฝากสะสมไว้ได้ ในแบบเปิดบัญชีหรือขึ้นทะเบียนเปิดบัญชีสะสม (Credit Account)
หน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนรู้ คล้าย ๆ บัญชีเงินออมของธนาคาร (Saving Account) แต่กรณีธนาคาร
หน่วยกิตนี้ จะให้ฝากได้-ถอนไม่ได้ เน้นให้ความสาคัญกับผู้ที่อยู่ในวัยทางาน เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ หรือเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษา โดย
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนทุกกลุ่มทุกเหล่า ทุกประเภท สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่มีเงื่อนไขของคุณสมบัติ
ผู้เรียน คุณวุฒิ หรือระยะเวลาในการเรียน เป็นข้อจากัด ทาให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถสะสมผล
ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรี ยนรู ้
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การเรียนหรือผลการเรียนรู้ได้ ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และจากประสบการณ์และอาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอน”ผลการเรียน” “ผลการเรียนรู้”
ให้แก่ผเู้ รียน(ผูฝ้ าก) ด้วยระบบการประเมินที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และมีการดาเนินงานทีโ่ ปร่งใส
ตรวจสอบได้
หลักการสาคัญของระบบธนาคารหน่วยกิต
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่บุคคล ผู้เรียน ให้
สามารถเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา ด้วยการฝึกอบรม ทั้งใน
รายวิชา ในหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว รวมทัง้ จากประสบการณ์และสมรรถนะอาชีพ โดย
ไม่จากัดระยะเวลาและสามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อการศึกษาในระดับ ประเภทต่าง ๆได้
2. ผู้เรียนสามารถนาผลการเรียนและผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิตได้ ตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ในการเทียบโอนผลการเรียนตามระดับคุณวุฒิ หรือการ
เข้าสู่การศึกษาในระบบได้
3. ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ได้ โดยยืดหยุ่นหรือมีการผ่อนคลาย
ข้อจากัดในเรื่องอายุของผูเ้ รียน คุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน
4. ประชาชนทั่วไป ผู้เรียน หรือผู้ที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนรู้ สามารถนา
ผลการเรียนรู้ของตน มาขึ้นทะเบียนเปิดบัญชีสะสมหน่วยกิต (Credit Account) ฝากสะสมไว้ได้ ใน
แบบเปิดบัญชีหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนรู้ คล้าย ๆ บัญชีเงินออมของธนาคาร (Saving Account) ที่
สามารถลงทะเบียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขเวลาในการสะสมและระยะเวลาใน
การศึกษาแบบตายตัว
5. การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต สามารถสะสมได้ ทั้งผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ การเรียนรูจ้ ากการศึกษานอกระบบ จากการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
และอาชีพ
6. ผู้เ รียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิ ตได้ตลอดชีวิต โดยไม่ มี เ งื่อนไขของ
ระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา
7. ผู้เ รียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิ ตในสถาบันอุดมศึก ษาได้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการเทียบโอนของสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้เรียนสามารถนาผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
อบรม ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์
การเรียนรู้ มาสะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับคุณวุฒิในระดับหรือในสาขาวิชาที่ได้สะสมผลการเรียนรู้ไว้ได้
โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนในสิ่งที่มีความรู้แล้ว ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร
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8. บุคคลสามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาและการพัฒนาของตนเองได้ และสามารถเชื่อมโยง
เข้าสู่ระบบคุณวุฒิได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

การเทียบโอนและโครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับผลการเรียนรู้
ระดับ ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
9
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ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
อนุปริญญา / ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับสมรรถนะ
ตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
(NPQF/NVQF)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระดับ
7

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ

6

ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

5

ผู้ชานาญการในอาชีพ
ผู้มีทักษะเฉพาะทาง
ผู้มีทักษะฝีมือ
ผู้มีทักษะเบื้องต้น

4
3
2
1

แนวปฏิบัติสาหรับ Credit Bank
เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (การศึกษาในระบบ) ผล
การเรียนรูจ้ ากการศึกษานอกระบบ จากการศึกษาตามอัธยาศัย จากประสบการณ์การเรียนรู้และ
สมรรถนะในการปฏิบัติอาชีพให้สามารถสะสมได้ โดยต้องมีระบบและกลไกในการเข้าสู่ระดับคุณวุฒิที่มี
ความยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้น เพือ่ ให้บุคคลที่มปี ระสบการณ์หรือสมรรถนะจากการปฏิบัตงิ าน
สามารถเทียบโอนหรือเติมเต็ม เพื่อให้ได้การรับรองตามคุณวุฒิ ตามระดับหรือประเภทของคุณวุฒินั้น ๆ
ด้วย
- หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
- หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรี ยนรู ้
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
- วิธีการประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้เป็นไปตามทีส่ ถาบันอุดมศึกษากาหนด เช่น
1. การสอบมาตรฐาน (credit from standard tests: CS)
2. การสอบที่ไม่ใช้การสอบมาตรฐาน (credit from non standard
tests) หรือ credit from exam: CE)
3. หน่วยกิตที่ได้จากการประเมิน จากการอบรมโดยหน่วยงานอื่น
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (credit from training: CT)
4. หน่วยกิตที่ได้จากแฟ้มสะสมงาน (credit from portfolio: CP)

กรณีตัวอย่าง
กรณีจากน.ร.ธนาคารหน่วยกิต สูน่ ิสิต...รั้ว นนทรี
การศึกษาทีอ่ ัพเกรดจากน.ร.ในธนาคารหน่วยกิต สู่นิสิต...รั้วนนทรี
(http://www.vcharkarn.com/blog/38046)
เป็นโครงการ
ธนาคารหน่วยกิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นครปฐม เป็นโครงการที่
รับสมัครนักเรียนที่จบ ม. 5 มาลงทะเบียน
กับธนาคารหน่วยกิต เมื่อนักเรียนกลุ่มนี้
ได้เรียนจบ ม.6 แล้ว ก็จะได้รบั โควตา
พิเศษทันที
เมื่อเข้ามาศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่เลือกเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นโครงการธนาคารหน่วย
กิตแบบเรียนจริง เก็บหน่วยกิต จริงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
นครปฐม
นับเป็นโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสบผลสาเร็จ ทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณของผูเ้ ข้าศึกษา โครงการธนาคารหน่วยกิตนี้ เป็นโครงการทีร่ ับสมัครนักเรียนทีผ่ ่านการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5) มาสอบคัดเลือก เพื่อเข้ามาเรียนล่วงหน้าร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน โดยนักเรียนจะเรียนควบคู่ไประหว่างการเรียนในระดับชั้นม.6 และ
เรียนบางรายวิชาในระดับมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าว เปิดโอกาสให้นกั เรียนผูผ้ ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกเรียนได้ไม่บงั คับ ซึ่งอาจจะเลือกเรียนเพียง 1-2 วิชาก็ได้ เมื่อนักเรียน
ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรี ยนรู ้
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กลุ่มนี้ได้เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ก็จะได้รับโควตาพิเศษทันที เมื่อพวกเขายืนยันสิทธิ์ ที
จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เลือกเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
ข้อดีของโครงการธนาคารหน่วยกิต คือ
• นักเรียนได้ทดลองเรียนในรายวิชาที่สนใจได้จริง
• ได้เรียนกับอาจารย์ที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยจริง
• รู้แนวการเรียนและการวัดผลการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจริง
• มีโควตาพิเศษให้ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสนจริง
• ค่าเล่าเรียนถูก
• สามารถสะสมวิชาที่เรียนผ่านแล้ว ไว้ใช้ในระดับอุดมศึกษาได้จริง
ที่ผ่านมา โครงการธนาคารหน่วยกิตนี้ในช่วงเปิดตัว เป็นที่ฮอื ฮาของบุคคลทางการศึกษา
บางท่านถึงกับยกย่องให้โครงการธนาคารหน่วยกิตเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา โครงการธนาคาร
หน่วยกิตได้รับการตอบรับจากนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมาสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง
599 คน ทาให้อัตราการแข่งขันในบางภาควิชาสูงถึง 1:10 และมีนสิ ิตโควตาโครงการธนาคารหน่วยกิต
สาหรับภาควิชาต่าง ๆ รวม 81 คน หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร 35 คน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 22 คน
หลักสูตรวิศวกรรมการอาหาร 10 คน หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 คน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
(ภาคพิเศษ) 1 คน
รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ได้กล่าวถึงโครงการ
ธนาคารหน่วยกิตว่า ที่ผ่านมา ทางคณะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี เป็นโครงการที่
ดึงดูดนักเรียนได้ดี อีกทั้ง ยังมีทมี งานทีเ่ ข้าประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์การ
รับสมัครได้อย่างตรงจุด ทาให้มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมาก คณะเห็นว่าโครงการนี้
เป็นโครงการที่ดี และจะมีอกี ต่อไปแน่นอน
ผศ.พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์ ประธานโครงการธนาคารหน่วยกิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม กล่าวว่า การที่โครงการประสบผลสาเร็จมาก อาจจะ
เป็นเพราะว่า โครงการธนาคารหน่วยกิตนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม เป็นอย่างดี ส่วนการที่มีนกั เรียนมาสมัครเป็นจานวนมากน่า
มีสาเหตุมาจากทีเ่ มื่อนักเรียนได้เข้ามาเรียนล่วงหน้าแล้ว จะได้รับโควตาจริงทันที ที่ยืนยันสิทธิ์ โดยไม่
ต้องสอบแข่งขันเพือ่ ขอรับโควตาอีกรอบหนึง่ ทาให้นักเรียนทราบผลโควตาได้รวดเร็ว โดยคุณสมบัติ
ผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทีม่ ีผลการเรียนเฉลี่ยตัง้ แต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
นักเรียนบางคนอาจมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 หากมีความมุ่งมั่นและมีทกั ษะอื่นชดเชย เช่น เคยได้รับ
รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ หรือ
ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรี ยนรู ้
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เคยได้รับทุนเรียนดี หรือทุนการศึกษาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ หรือบางคนอาจมีผลการเรียนในหมวด
วิชาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ เฉลี่ยตัง้ แต่ 3.00 ขึ้นไปก็สามารถลองสมัครเข้าทดสอบความรู้ได้
โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการสัมฤทธิบัตร เป็นโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ผสู้ นใจทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ ไม่จากัดเพศ อายุและวุฒิ
การศึกษา แม้ไม่สาเร็จการศึกษาทุกระดับก็เรียนได้ เรียนได้ทุกสถานภาพ เช่น พระ เณร ผู้ พกิ าร
หรือ ผู้ต้องขัง และนักเรียนทีก่ าลังเรียนมัธยมปลายทุกคนที่มีความพร้อมเข้าสู่ “การเรียนปริญญาตรี
ล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร” สามารถสะสมชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี เมือ่ จบมัธยมตอน
ปลาย ก็สามารถโอนชุดวิชาที่สะสมเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสธ.ได้ ทาให้ผเู้ รียนได้รบั โอกาสที่ดี
เรียนปริญญาตรีก่อนควบคู่กับการเรียนมัธยมปลาย
ทาให้พร้อมเพิม่ ทางเลือกในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เป็นโครงการสาหรับผู้เรียนในระดับวิชาการที่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ที่มิได้มุ่งใบปริญญามหาบัณฑิต แต่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงาน
วิชาการและวิชาชีพในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาวิชาชีพของ
ตน ตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม ให้ผู้สมัครเลือก
เรียนได้ตามความสนใจ จากชุดวิชาที่เ ปิดสอนในหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึก ษา อาทิ สาขาวิชาศิล ป
ศาสตร์ สาขาวิชานิเ ทศศาสตร์ สาขาวิชาศึก ษาศาสตร์ สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ สุขภาพ สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้เ รียนในโครงการลัก ษณะนี้ จะต้องเรียนด้วยตนเองตามระบบการสอนทางไกล ด้วย
ตนเองโดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ
และซีดีเสียง(MP3)/ดีวีดี(DVD)/ซีดีมัลติมีเดียประจาชุดวิชา ที่จัดไว้อย่างมีระบบ ในรูปของชุดการสอน
เรียกว่าชุดวิชา และเข้าสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อสอบไล่ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะ
ได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รับรองความรู้ในชุดวิชานั้น และสามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิ
บัตรบัณฑิตศึกษาเข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้
ประโยชน์ที่ผเู้ รียนจะได้รบั จากโครงการสัมฤทธิบัตร คือ
1. ผู้เรียนจะมีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ทีน่ ่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนา
ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรี ยนรู ้
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วิชาชีพของตน
3. นาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันของตนอย่างมีคุณภาพ
4. ผู้เรียนจะได้รับการทดสอบความสามารถของตน ในการเรียนตามระบบการสอนทางไกล
ในมหาวิทยาลัยเปิด
5. ผู้เรียนสามารถขอโอนชุดวิชาและรายวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรเข้าในหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรของ มสธ. ตามโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา
ใหม่ของ มสธ.
6. ผู้เรียนสามารถเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรไปพร้อมกับการประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้อง
แยกจากชีวิตการงานและครอบครัว
7. ผู้เรียนสามารถศึกษาอยู่ที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่น ๆ
8. ผู้เรียนมีอิสระในการจัดการเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและสภาพแวดล้อมของ
ตนเอง สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัด “มุม มสธ.” (ทุกจังหวัดทั่ ว
ประเทศ)
9. ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต ไม่จากัด
ในเรื่องของเวลาเรียน
10. นัก เรีย น นัก ศึก ษาที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ใ นสถาบันอื่ น ๆ และ
นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถสมัครเรียน
โครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ในเวลาเดียวกันได้
โครงการสะสมหน่วยกิตแบบรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญา หรือ “ระบบ PreDegree” ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิท ยาลัยรามคาแหง ได้ เปิดโครงการ “การศึกษาเป็นรายกระบวนวิช า เพื่อเตรีย ม
ศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือที่ เรียกย่อว่า ระบบ Pre-Degree มุ่ งสนับ สนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพของคนให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต และเตรียม
ความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสู่ตลาดแรงงาน ให้แก่
1) ประชาชนทั่วไป
2) หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ จะให้การศึกษาเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร และ
3) ผู้เรีย นที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กาลังศึกษาในชั้ นมัธยมปลาย สามารถศึกษาและ
เรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ควบคู่กันไปได้ ทาให้มีประสบการณ์และการเตรียมตัวที่จ ะเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป และที่สาคัญหน่วยกิตสะสมที่สอบได้ แล้วขณะที่กาลังเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษา
ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรี ยนรู ้
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ตอนปลาย สามารถนามาสมั ครเข้าเป็นนัก ศึกษาตามระเบียบฯ ของนักศึกษาชั้นปริญ ญาตรี และนา
หน่วยกิตสะสมมาใช้เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อเนื่องได้
โครงการนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เ รียนเลือกเรียนในกระบวนวิชาต่างๆ เช่นเดียวกับ นัก ศึก ษา
ปริ ญ ญาตรี ในคณะต่ า ง ๆ คื อ คณะนิ ติ ศ าสตร์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะมนุษ ยศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (67 สาขาวิชา 2,279 กระบวนวิชา) มีรายงานวิจัยพบว่า จากการให้ผู้เรียนที่
จบการศึกษาระดับม. 3 และกาลังเรียนม.ปลาย เข้าเรียนสะสมและสามารถเทียบโอนไปสู่หลักสูตร
ปริญญาตรีได้ ทาให้จานวนผู้สมัครเรียนมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมากคือ จากผู้สมัครจานวน 8,671 คนใน
ปี พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 20,271 คนในปี พ.ศ. 2549 และมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โครงการนี้ไม่
บังคับให้ผู้เรียนต้อ งเข้าชั้น เรียน ผู้เรียนจะอ่านหรือศึก ษาด้วยตนเองก็ ได้ หรือจะไปเข้าฟังอาจารย์
บรรยายที่ ม หาวิท ยาลัยก็ ได้ หรือสามารถโหลดคาบรรยายทางเว็บ ไซต์ ซึ่ง เหมื อนกับ การไปนั่ง ฟัง
บรรยายที่ห้องเรียน โดยผู้เรียนไม่ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ผู้เรียนสามารถใช้บริการระบบการสอน
ทางไกลผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและเคเบิลใยแก้วระบบ VideoConference แบบสื่อ สารสองทาง มีก ารบริก ารสื่ ออิ นเทอร์ เ น็ ต ได้แ ก่ ก ารเรี ยนผ่า นระบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ตาราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ระบบ RU Cyber Classroom หรือระบบ
Course on Demand และ m-Learning ซึ่ ง เป็ น พั ฒ นาการเรี ย นการสอนบนเครื่ อ ง
โทรศัพ ท์มื อถือ (ยกเว้นในบางคณะ ที่ อาจต้ องเข้าเรียนบ้างในบางวิชา เช่น ในคณะวิทยาศาสตร์ )
ผู้เรียนที่สอบไม่ผ่าน ก็ต้องลงเรียนใหม่ในภาคซ่อมหรือในเทอมถัดไป ผู้เรียนสามารถเลือกลงวิชาได้
อย่างอิสระและตามสะดวก โดยจะลงตามแผนหลักสูตรก็ได้ หรือลงเรียนตามที่ต้องการก็ได้ แบบอิสระ
หรือจะลงเรียนเฉพาะรายวิชาที่ตัวเองสนใจอยากจะเรียนก็ได้ และผู้เรียนสามารถเรียนสะสมหน่วยกิ
ตของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้เหมือนนักศึกษาปริญ ญาตรี แต่จะต้องผ่านการวัดผลประเมิน ด้วย
วิธีการเดียวกัน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ในขณะที่เรียนควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นมัธยมปลาย เมื่อจบ
มัธยมปลาย ก็สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาหรือรายวิชาที่สอบผ่านจาก Pre-Degree เข้าสู่ในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ก็สามารถจบปริญญา
ตรีได้
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ
1. ให้โอกาสผู้เรียนที่พร้อมที่จะเรียนในระดับปริญญาตรี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้า
เรียนในระบบ Pre-Degree ท าให้ มีป ระสบการณ์และการเตรียมตัว ที่ จะเข้าศึกษาสาขาวิชาระดับ
ปริญญาตรี ได้ค้นหาตัวเอง ความชอบของตัวเอง ก่อนเข้าสู่การเรียนจริงในระดับอุดมศึกษาต่อไป
ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรี ยนรู ้
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2. ทาให้ผู้เรียนได้รู้จกั จัดการวางแผน แบ่งเวลา มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนยิง่ ขึ้น และดาเนิน
ชีวิตได้ถูกต้อง ได้ทาในสิ่งที่ชอบและตัง้ ใจ
3. ไม่ปิดกั้นความสามารถทางการศึกษา และเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องเรียนกวด
วิชา แต่สามารถลงทะเบียนเรียนสะสมหน่วยกิต ในสาขาวิชาของระดับปริญญาตรี
4. เป็นระบบการศึกษาที่ไร้ขีดจากัด ไม่จากัดอายุ ไม่จากัดวัย สามารถจบปริญญาตรีในอายุ
19 ปี คือ จบพร้อมกับมัธยมปลายได้
5. สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ในอายุที่น้อย และได้โอกาสในการประสบความสาเร็จด้าน
การงานได้เร็วขึ้น เช่น สามารถสมัครงานเร็วขึ้น ได้งานที่ชอบได้เร็วกว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน
6. สามารถได้รับเกียรตินิยม จากการขอเทียบโอนกระบวนวิชา Pre-Degree เข้าสู่ระดับ
ปริญญาตรี
7. ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรมีคุณภาพการศึกษาและการทดสอบวัดผลทีม่ ีมาตรฐาน
บทสรุป
จากสาระ แนวคิด หลักการ และกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับงานและบทบาทของธนาคารหน่วย
กิตหรือธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่า การจัดระบบธนาคารหน่วยกิตในประเทศไทยใน
ภาคปฏิบัติ มีมานานแล้วในส่วนต่าง ๆ แต่การจัดอย่างเป็นระบบที่มีเครือข่ายที่กว้างขวาง ที่สมบูรณ์
เพื่อประโยชน์ของประชาชนแบบทั่วไป ที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
และเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ปรากฏเด่นชัด ยังมีค่อนข้างจากัด ก็แต่เฉพาะในแวดวง
อุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบที่ต่างคนต่างทา ยังไม่มีระบบที่เชื่อมโยงต่อกัน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไป
โครงการธนาคารหน่วยกิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยจากัดรับ ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่างก็มีเฉพาะส่วนงานของตนเองใน
ชื่อต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ยังคงผูกกับการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรการศึกษาในระบบ
เป็นส าคัญ ปัจ จุบัน ส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาได้เ คลื่อนไหวและสนับ สนุนในเรื่องนี้
ค่อนข้างแน่นอนแล้ว แต่คงต้องติดตามรอดูความคืบหน้าอีกระยะหนึ่ง
ส่วนที่ดาเนินการอยู่ในมหาวิทยาลัยเปิด คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัย
รามคาแหง นอกจากหลักสูตรการศึกษาในระบบตามปกติแล้ว ก็มีส่วนหนึง่ ทีเ่ ปิดโอกาสการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นที่รกู้ ันแพร่หลายนัก
การจัดให้มีระบบในทานองเดียวกับธนาคารหน่วยกิต และมีแนวปฏิบัติทเี่ ป็นระบบ ชัดเจน
สาหรับผู้ทจี่ บอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) ที่ได้รบั ทราบกัน ส่วนใหญ่เป็นในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรี ยนรู ้
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ในหลักสูตรการศึกษาแบบต่อเนือ่ ง เทียบเข้าสูห่ ลักสูตรปกติ ซึ่งเป็นการศึกษาในระบบตามหลักสูตรเป็น
สาคัญ ส่วนทีจ่ ัดสาหรับผูท้ ี่กาลังทางาน ให้สามารถรองรับการเพิ่มโอกาสในการศึกษา การพัฒนาอาชีพ
การงาน และส่งเสริมในแบบการสะสมหน่วยกิตในประเทศไทย ยังมีค่อนข้างจากัดมาก
ด้วยรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)นี้ ไม่ว่าจะเรียนรู้แบบใด ระบบใด โดยหลักการ
ทางการศึกษาสมัยใหม่แล้ว สามารถเทียบโอนกันได้ และถ้ามหาวิทยาลัยมีส่วนหรือมีบทบาทสาคัญใน
การดาเนินระบบธนาคารหน่วยกิตให้กว้างขวางได้มากยิ่งขึ้น
จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
บุคลากร แรงงาน ทีส่ อดคล้องกับนโยบาย Startup และ Thailand 4.0 ของประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น
จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และเมื่อสามารถนามาเทียบโอนได้
สะสมได้
มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในข้อจากัดการเข้าถึง
และทีก่ ้าวหน้าอาจนาไปสู่การได้รับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร จะช่วยให้เกิดการต่อยอดความสามารถทางด้านอาชีพได้ดียิ่งขึ้น เชื่อ
ว่า จะเป็นการสร้างโอกาสและเพิม่ ทางเลือกในการเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาคนไทยให้พร้อมสูส่ ังคมแห่ง
ประเทศไทย 4.0 ได้เป็นอย่างดี ธนาคารหน่วยกิตหรือธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถนาผลการเรียนรู้ที่ได้รบั จากการศึกษา จากการฝึกอบรม ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย จากประสบการณ์และอาชีพ มาสะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้รบั คุณวุฒิใน
ระดับ หรือในสาขาวิชา ที่ได้สะสมผลการเรียนรู้ไว้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนในสิง่ ที่มีความรู้แล้ว ช่วย
ให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บุคคลสามารถวางแผนเส้นทาง
การศึกษาของตนเองได้ และสามารถเชื่อมโยงเข้าสูร่ ะบบคุณวุฒิได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สิ่งที่
ยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันในวงการศึกษาคือ เรื่องกลไกการเชื่อมโยง ซึง่ จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วยกิตการเรียนเพื่อยกระดับการศึกษา การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ในการทางานและการเทียบโอนประสบการณ์จากการทางาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการศึกษา หา
ความรู้ และเป็นผลของการเรียนรู้จากการศึกษาเพิ่มเติม และจากการฝึกฝนและปฏิบัตจิ ริงจากการ
ทางาน เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือและความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
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