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คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมระบบธนาคารหนวยกิต 

          ปฏบัิติหนาที่กําหนดหลักเกณฑในการดําเนนิการสะสมหนวยกติใน

ระบบธนาคารหนวยกติ (Credit Bank) ในระดับอุดมศกึษาที่เหมาะสมกับ

บรบิทของการอุดมศกึษาของไทย ดําเนนิการพัฒนาระบบกลไกและวธิกีาร

ในการสะสมหนวยกิตในระบบธนาคารหนวยกิต สําหรับ

สถาบันอุดมศกึษา และดําเนนิการสงเสริมสถาบันอุดมศกึษาในการจัดการ

เรียนการสอนและสะสมหนวยกติในระบบธนาคารหนวยกติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 



การจดัการศกึษาในระบบธนาคารหน่วยกติระดบั

อุดมศกึษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 กําหนด

สาระสําคัญในการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุงเนนใหยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต

สําหรับประชาชน  

 มาตรา 15 ไดกําหนดการจัดการศึกษาสามรูปแบบ ไดแก การศึกษาใน

ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยั   

 ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 2568  

 แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  ไวชัดเจน

วาอุดมศกึษาตองเปดโอกาสใหผูจบอาชวีศกึษาและกําลังทํางานสามารถเขาศึกษา

ตอในอุดมศึกษา ไดดวยความยืดหยุน ไมตองทิ้งงานทิ้งอาชีพ ศึกษาในเงื่อนไข

เวลาที่ไมบบีรัด ไมผูกมัดนักศึกษาที่เปนผูผลักดันภาคการผลิตจริง ไม  กําหนดวา

ตองเรยีนสําเร็จในระยะเวลาชัดเจน 



วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผูเรียนสามารถ

พัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรม ทั้งในรายวิชาตางๆ  หลักสูตรระยะสั้น

และหลักสูตรระยะยาวที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา และใหสามารถนําผล

การเรียนและผลการเรียนรูมาสะสมหนวยกติได 

 2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนและผลการเรียนรู

ที่ไดรับจาก  การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย    และจากประสบการณของบุคคลมาสะสมในธนาคาร

หนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับประกาศนียบัตร 

วุฒิบัตร  สัมฤทธิบัตร  อนุปริญญา หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไดสะสม

ผลการเรียนและผลการเรียนรูไว 



ระบบธนาคารหนวยกิต  

หมายถงึ 
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศกึษาที่ใหผูเรียนสามารถนํา

ผลการเรียนที่ไดจากการศึกษาในระบบ  และผลการเรียนรูที่ไดจาก

การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ

ของบุคคล มาเก็บสะสมไวในธนาคารหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษา  

เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือ

ปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษา โดยไมจํากัดอายุของ

ผู เ รียน คุณวุฒิผู เ รียน  ระยะเวลาในการสะสมหนวยกิต  และ

ระยะเวลาในการเรียน 

 



ธนาคารหนวยกิต  

หมายถงึ 

ระบบทะเบียนเฉพาะสําหรับผูเรียนท่ีเขาศกึษาในรายวชิาตางๆ   

หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรฝกอบรม  หรือหลักสูตรระยะยาวใน

ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของสถาบัน อุดมศึกษาที่จัดไว

สําหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหนวยกิตโดยจัดใหมีสมุด

สะสมหนวยกิตสําหรับผูเรียนใหสามารถนําผลการเรียนและผลการ

เ รี ย น รู ม า ส ะ ส ม ห น ว ย กิ ต แ ล ะ ฝ า ก ใ น ธ น า ค า ร ห น ว ย กิ ต  

ของสถาบันอุดมศึกษาไดโดยไมจํากัดระยะเวลาในการสะสมหนวยกิต 

และระยะเวลาในการเรียน 

 



การศึกษาในระบบ  

การศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร

ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล ซึ่งเปน

เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน โดยได รับ

ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  อนุปริญญา  

ป ริ ญ ญ า   ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า อ่ื น ๆ  ซึ่ ง

สถาบันอุดมศึกษายอมรับ 

 



การศึกษานอกระบบ  

การศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การ

วัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา 

โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลอง

กับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 



การศึกษาตามอัธยาศัย  

การศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 

ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม ส่ือ หรือแหลง

ความรูอ่ืน ๆ 

 



ประสบการณของบุคคล  

ประสบการณการเรียนรูของบุคคลท่ีส่ังสมไวจากการศึกษา

ดวยตนเอง  ประสบการณจากการทํางานการฝกอบรมท่ี

สถานประกอบการจัดข้ึน  การฝกอบรมจากการปฏิบัติงาน  

การฝกอาชีพ  การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 



ผลการเรียน  

ความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ท่ีเกิดจากการศึกษาใน

ระบบ ซึ่งสามารถแสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร 

หรือแตมระดับคะแนนท่ีนํามาคิดคะแนนผลการเรียน 

หรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมได 

 



ผลการเรียนรู  

ความรู ทักษะ และเจตคติ ท่ีเกิดจากการศึกษา

นอกระบบ  การ ศึกษาตาม อัธยาศั ยและ

ประสบการณของบุคคลท่ีส่ังสมไวท่ีสามารถ

ประเมินและวัดไดโดยวิธีการตาง ๆ 

 



การเทียบโอนผลการเรียน  

การท่ีผูเรียนนําผลการเรียนท่ีไดจากการศึกษา

ในระบบ จากสถาบันเดียวกันหรือจากสถาบัน

อ่ืนๆ ในระดับการศึกษาท่ีเทียบเทากับระดับ

การศึกษาท่ีผูเรียนประสงคจะเขาศึกษามาเทียบ

กับรายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหไดหนวยกิต ตาม

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
 



การเทียบโอนประสบการณ  

การท่ีผูเรียนนําผลการเรียนรูมาขอเทียบกับเนื้อหาสาระสําคัญของ

รายวิชาตางๆของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพื่อใหไดหนวยกิต

โดยผูเรียนสามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะ และเจตคติของตนเอง พรอม

ทั้งมีหลักฐานซึ่งแสดงวาผูเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามจุดประสงค หรือ

ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes)  ที่กําหนดในรายวิชาหรือกลุม

รายวิชาของหลักสูตรที่ผูเรียนศึกษาอยูหรือประสงคจะศึกษา ซึ่งควรไดรับ

การประเมินผลการเรียนรูเพื่อการเทียบโอนประสบการณที่มีเพื่อการ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและไมตองเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนเองรูอยูแลว

อีก ทั้งนี้ การเทียบโอนประสบการณใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอน

ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และขอแนะนําเกี่ยวกับ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาใน

ระบบ 



หลักสูตรระยะสั้น  

หลักสูตรที่มีวัตถุประสงคการเรียนรูใหมีความรู  ทักษะ 

ความสามารถในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอยางที่ตอบสนอง

ความตองการเฉพาะ  มีผลการเรียนรูที่ชัดเจน  ประเมินผล

การเรียนรูไดทันที  เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต การทํางาน  เสริมสรางสมรรถภาพของคนวัย

ทํางานและ อาชีพ สรางคุณคาเพ่ิมใหกับตัวเองและสังคมได 

และไดรบัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

 



หลักสูตรระดับอนุปริญญา  

หลักสูตรท่ีมุงเนนการผลิตบุคลากรใหมีความรอบรูท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาท่ีมีความ

จําเปน สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคม 

รวมท้ังใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม และเปน

หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบแลว 

 



หลักสูตรระดบัปริญญาตรี  

หลักสูตรที่มุ ง เนนการผลิตบัณฑิตให มีความรอบรูทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และสังเคราะห

อยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถ

ติดตอส่ือสารกับผู อ่ืนได เปนอยางดี รวมทั้ งให เปนผู มี

คุณธรรม จริ ยธรรม และเปนห ลัก สูตร ที่ สํ านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว 



คุณวุฒิการศึกษา  

ขอกําหนดการรับรองความรูความสามารถของ

ผู สํา เ ร็จการศึกษาในแตละระดับ /ประเภท

การศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา/วิชาชีพท่ีผาน

การทดสอบ วัดและประเมิน การเทียบโอน ท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  



รายวิชา 

รายวิชาของหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ระดับปริญญา

ตรีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบแลวและนํามาเปดสอนในระบบธนาคาร

หนวยกิต 



สมรรถนะ 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจาก

ควา มรู  ทั กษ ะ  ค ว าม สาม ารถ  แล ะ

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจะทํางานใดงานหนึ่ง 

 



 
2.  การเปิดดาํเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต 
 

2.1 การรับเขาศกึษา   

2.2 การใหคําแนะนําปรกึษา 

2.3 รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน 

2.4 การลงทะเบียน 

2.5 การเทยีบโอนประสบการณและการเทยีบโอนผลการเรยีน 

2.6 การวัดและประเมนิผล 

2.7 การบันทกึผลการเรียน  

2.8 การสะสมหนวยกติ 

2.9 การใหคุณวุฒ ิ

2.10 ขอมูลสารสนเทศ 

 
 
 



การรับเข้าศึกษา   

– การรับเขาศกึษาของผูเรยีนในระบบธนาคารหนวยกิต ที่ยังไมประสงคเขาสูระดับ

อนุปริญญา/ปริญญาตรี  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดคุณสมบัติผูรับเขาตาม

หลักการของการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหนวยกิต  โดยไมจํากัดอายุ

ผูเรยีนและไมจํากัดคุณวุฒิผูเรยีน สามารถเขาศกึษารายวิชาในระดับอนุปริญญา

/ระดับปรญิญาตรขีองหลักสูตรในระบบธนาคารหนวยกติและสะสมไวในธนาคาร

หนวยกติได 
 

– การรับเขาศกึษาของผูเรยีนในระบบธนาคารหนวยกติกรณีประสงคเขาศึกษาเพื่อ

รับคุณวุฒิระดับอนุปริญญา /ปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนด

คุณสมบัติการรับเขาศึกษาใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548และ/หรือคุณสมบัติอ่ืน

ตามที่สถาบันอุดมศกึษากําหนด 
 



การให้คาํแนะนําปรึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาตองจัดระบบใหคําปรึกษาและคําแนะนําการจัด

การศึกษาในระบบธนาคารหนวยกิต  และควรกําหนดใหมีหนวยงาน/

ผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหคําแนะนํา ชี้แจงหลักการ วิธีการศึกษา 

และใหคําแนะนําหลักสูตรที่เปดสอน รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผล

การเรียนรูของรายวิชา หลักเกณฑการเทียบโอน  หลักเกณฑการ

ประเมนิ  



รูปแบบการจดัการศกึษา 

รูปแบบท่ี 1  การเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา/หลักสูตรระยะสั้น 

 

รูปแบบท่ี  2   การเปดหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา/ระดับปริญญาตรี   



การลงทะเบยีน  

- กรณีลงทะเบยีนเรียนเพื่อสะสมไว้ใน

ธนาคารหน่วยกติเพื่อเพิ่มพนูความรู้  และยัง

ไม่ประสงค์เข้าสู่ระดบัอนุปริญญา/ปริญญาตรี 

  

-กรณีลงทะเบยีนเรียนและสะสมหน่วยกติ

เพื่อเข้าสู่ระดบัอนุปริญญา/ปริญญาตรีใน

ระบบธนาคารหน่วยกติ 
 
 



การเทยีบโอนประสบการณ์และ 
การเทยีบโอนผลการเรียน 

ให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัให้มรีะบบและกลไกใน
การประเมนิซึ่งการประเมนิต้องมีหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีช่ดัเจน สมเหตุสมผล เชือ่ถอืได ้
มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานเดียวกัน  
ทั้งนี้ต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์
การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ และข้อแนะนําเกี่ยวกบั
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น ก า ร เ ที ย บ โ อ น ผ ล 
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่ การศึกษาใน
ระบบ  



การวัดและประเมนิผล 

1  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดการวัดและการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผู้ เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ ธ น า ค า ร 

หน่วยกิตต้องมีมาตรฐานเทียบเท่ากับผู้เรียนใน

ระบบชัน้เรียนปกต ิ
2  กรณีรายวิชาใดที่มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว อาจ

ทําให้องค์ความรู้ของผู้เรียนที่ เรียนมานัน้ไม่เป็น

ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาและอาจ

กาํหนดกลไกอ่ืน เพิ่มเตมิ   
 



การบันทึกผลการเรียน 
 

1. กรณีไดรับหนวยกิตจาการเทียบโอนประสบการณ ใหบันทึก

ตามวิธีการประเมิน ตัวอักษร ไมนํามาคิดคะแนนเฉล่ียสะสม 

 

2. กรณีไดหนวยกิตจากการลงทะเบียนเรียน ใหบันทึกผลการ

เรียนตามระดับคะแนนที่ได  นํามาคิดคะแนนเฉล่ียสะสมได 

 

3. กรณีไดรับหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง    

ใหสถาบันอุดมศึกษาผูประเมินบันทึกผล ไมนํามาคิดคะแนน

เฉล่ียสะสม 



การสะสมหนวยกิต  

 

1. ใหสามารถสะสมหนวยกิตไดจากการลงทะเบียนเรียน 

 

2. ใหสามารถสะสมหนวยกิตไดจากการเทียบโอนผลการ

เรียน และจากการเทียบโอนประสบการณ 



การใหคุณวุฒิ 

1. สถาบันอุดมศึกษา สามารถใหประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือ

สัมฤทธิบัตรแลวแตกรณีตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ใหแก

ผูเรียนในระบบธนาคารหนวยกิตที่เขาศึกษารายวิชา หลักสูตร

ระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู  

 

2.  สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหคุณวุฒิแกผู เ รียนในระดับ

อนุปริญญา/ปริญญาตรี ตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และเง่ือนไขที่กําหนด 



ขอมูลสารสนเทศ 

สถาบนัอุดมศึกษาต้องจดัให้มีฐานข้อมูลทะเบียน
เฉพาะผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อเป็น
ธนาคารหน่วยกติบนัทกึผลการเรยีนและการสะสม
หน่วยกิตของผู้ เรียนที่พร้อมรับการตรวจสอบ 
และต้องรายงานผลให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบทุกส้ินปีการศึกษา โดย
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องพฒันา
ฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถรายงานผลในระบบออนไลนไ์ด ้
 



3.  การเทียบโอน 

3.1   การเทียบโอนประสบการณ 

3.2   การเทียบโอนผลการเรียน 

แนวทางการจัดการศึกษาในระบบธนาคาร 

หนวยกิตระดับอุดมศึกษา 



3.1การเทยีบโอนประสบการณ์ 
 ให้สถาบนัอดุมศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนประสบการณ์   

องคประกอบ 

1.คณบดี/ผูแทนสภาวิชาการ   

2.หัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร   

3.  ผูแทนจากสาขาวิชา 

4.ผูแทนฝายวัดและประเมินผล 

5.ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจากหนวยงานภายนอก หรือองคกรเอกชน   

 



3.1 การเทียบโอนประสบการณ (ตอ) 

3.1.1 ผลการเรียนรูที่ไดจากการเทียบโอนประสบการณ  ผูเรียนตองสามารถ

แสดงใหเห็นผลการเรียนรู ที่สามารถพิสูจนไดวาสอดคลองตามที่กําหนดไวใน

รายวิชาของหลักสูตรที่ศึกษา เชนสามารถแสดงถึงความคิดรวบยอด ความรู

ทางทฤษฎี และความเขาใจในเชิงปฏิบัติ  หรือสามารถประยุกตใชได ทั้ง

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิต ิ 

 

3.1.2การเทียบโอนประสบการณใหแกผูเรียนในระบบธนาคารหนวยกิตและยังไม

ประสงคเขาสูการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี  ใหสถาบันอุดมศึกษา

ดําเนินการเทียบโอน โดยกําหนดกลไก วิธีการใหเปนมาตรฐานเดียวกับผูเรียนที่

เขาสูการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญา และใหสามารถสะสมผลการเรียนไว

ในธนาคารหนวยกติ 



3.1 การเทียบโอนประสบการณ (ตอ) 

3.1.3การเทียบโอนประสบการณ และสะสมหนวยกติใหแกผูเรียนท่ีเขาสู

การศกึษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี  ผูเรียนตองเปนผูสําเร็จการศกึษา

ไมต่ํากวามัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไปสอดคลองกับ

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของ

กระทรวงศกึษาธิการ  

3.1.4 การเทียบโอนประสบการณจากการฝกอบรมของหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน หรือสถาบันทางการศกึษาอ่ืนๆ  ตองเปนหนวยงานที่ผานการ

ประเมนิโดยสถาบันอุดมศกึษาท่ีผูเทียบโอน วาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

การจัดการศกึษาที่กําหนด   โดยใหสถาบันอุดมศกึษาอาจกําหนด

หลักเกณฑการประเมินใหสามารถเทยีบเคยีงตามมาตรฐานการจัด

การศกึษาของหลักสูตรท่ีขอเทียบโอน  
 



3.1 การเทยีบโอนประสบการณ์ (ต่อ) 
3.1.5 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีบันทึกขอตกลงรวมกันในการ

จัดการศึกษาในระบบธนาคารหนวยกิต  กําหนดใหผูเรียนสามารถเทียบโอน

ประสบการณไดในทุกสถาบันอุดมศึกษาที่ไดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน  ซึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาที่ขอเทียบโอนประสบการณ ตองดําเนินการประเมินผล

การเรียนรูและสะสมหนวยกติใหแกผูเรียน 

3.1.6 กรณีผูเรียนลงทะเบียนเรียนในหลายสถาบันอุดมศึกษาที่ไมมีบันทึก

ขอตกลงรวมกัน ใหสถาบันอุดมศึกษาที่ผู เ รียนลงทะเบียนเรียนเปนผู

ประเมนิผลการเรียนรู และสะสมหนวยกติ  

3.1.7 การเทียบโอนผลการเรียนหนวยกิตเพื่อสะสมในธนาคารหนวยกิต ตอง

สามารถเทียบไดจํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา ไมสามารถใหเพียง

บางสวนของรายวชิา 
 



3.2 การเทยีบโอนผลการเรียน  
3.2.1 .  ใหสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนหรือ

ผูรับผดิชอบในการพจิารณาเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในระบบธนาคาร

หนวยกติ 
 

3.2.2  การเทียบโอนผลการเรียนใหใชแนวทางการพิจารณาตามหลักเกณฑ

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ ของ

กระทรวงศกึษาธิการ  
 

3.2.3  การเทียบโอนผลการเรียนใหแกผูเรียนยังไมประสงคเขาสูการศึกษา

ระดับอนุปริญญา /ปริญญาตรี ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการเทียบโอน โดย

กําหนด กลไก วิธีการใหเปนมาตรฐานเดียวกับผูเรียนที่จะเทียบโอนเพื่อเขาสู

การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี และใหสามารถสะสมผลการเรียนไว

ในธนาคารหนวยกติได 
 



3.2 การเทยีบโอนผลการเรียน (ต่อ) 

3.2.4.  การเทียบโอนผลการเรียนและสะสมหนวยกิตใหแกผูเรียนที่

เขาสูการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี  ตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป และ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการสอดคลองกับหลักเกณฑการเทียบโอนผล

การเรียนระดับปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

3.2.5.  การเทียบโอนผลการเรียนหนวยกิตเพื่อสะสมในธนาคาร 

หนวยกิต ตองสามารถเทียบไดจํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

ไมสามารถใหเพียงบางสวนของรายวิชา 
 



 
4. วธีิการประเมนิการเทยีบโอน

ประสบการณ์และการเทยีบโอนผลการเรียน 
 -หลักการ 

-วิธีการและหลักเกณฑการประเมิน 

-การประเมินผลการเรียนรูที่ไดจากการเทียบโอนประสบการณ 

-การประเมินผลการเรียนที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียน 

-แนวทางการประเมินของคณะกรรมการ 

 



4.1 หลักการ 
4.1.1  การเทียบโอนผลการเรียนตองสามารถเทียบโอนผลการเรียนท้ัง 

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.1.2 การเทียบโอนผลการเรียนยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล แต

สถาบันอุดมศกึษายังคงรักษาไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

4.1.3 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบการ

เทยีบโอนผลการเรียน เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนํา/ปรึกษาและดําเนินการให

มกีารเทียบโอนผลการเรียนตามกระบวนการและหลักเกณฑท่ีกําหนด 

 สําหรับในกรณีการเทียบโอนประสบการณใหสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้ง

คณะกรรมการเทียบโอนประสบการณ เพื่อใหมีหนาที่ในการกําหนด

วิธีการสอบ ออกขอสอบ ดําเนินการสอบและประเมินผล  และกําหนด

หลักเกณฑ/วิธีการในการประเมินการฝกอบรมของหนวยงานภาครัฐและ

ภาคการศกึษาเอกชน หรือสถาบันทางการศึกษาอ่ืน ๆ  

 



4.1 หลักการ (ต่อ) 

4.1.4 วธีิการและหลักเกณฑท่ีใชในการประเมนิการเทียบความรูและโอน 

หนวยกิตตองชัดเจน สมเหตุสมผล และเช่ือถือได รวมทั้งทําใหกระบวนการ

ประเมินมีความโปรงใส และประกันไดวาผูขอเทียบโอนผลการเรียนทุกคน

ไดรับการพจิารณาอยางยุตธิรรม 

4.1.5 การประเมินการเทียบโอนผลการเรียนจะตองชัดเจน และกรณีที่ผลการ

เรียนรูคลายกันจะตองไดรับการพจิารณาดวยบรรทัดฐานเดยีวกัน 

4.1.6 สถาบันอุดมศึกษาควรมีการทบทวนวิธีการประเมินการเทียบโอนผลการ

เรียนเปนระยะ ๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจน ลดความซ้ําซอนของวิธีการประเมิน 

และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวชิาการและสังคม 
 



4.2 วธีิการและหลักเกณฑ์การประเมนิ 
4.2.1 การประเมนิผลการเรียนและผลการเรียนรู 

 (1) ระบุหลักสูตรและรายวชิาหรือกลุมรายวชิาที่จะเทียบโอนผล

การเรียน/ผลการเรียนรูใหชัดเจน 

 (2) ดําเนนิการเทียบโอนผลการเรียน/ผลการเรียนรูในรายวชิา

หรือกลุมรายวชิาในหลักสูตรระดับอุดมศกึษา หรือเทยีบเทาตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายรับรอง 

 (3) สถาบันอุดมศกึษาจะเปนผูพจิารณาตดัสนิวาผลการเรียน/

ผลการเรียนรูนัน้เพยีงพอท่ีจะใหเทียบโอนผลการเรียนหรือไม 

4.2.2  สถาบันอุดมศกึษาตองประกาศวธีิการเทียบโอนผลการเรียนพรอม

แสดงรายละเอยีด และขัน้ตอนการขอเทยีบโอนและการประเมนิอยาง

ชัดเจน 
 



4.2 วธีิการและหลักเกณฑ์การประเมนิ (ต่อ) 

4.2.3 สถาบันอุดมศกึษาตองกําหนดผูรับผดิชอบโดยตรงในการประเมนิ ดังนี้ 

 (1) การประเมนิผลการเรียนรู   ใหสถาบันอุดมศกึษาแตงตัง้

คณะกรรมการเทียบโอนประสบการณเพื่อประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียน 

 (2) การประเมนิผลการเรียน  ใหสถาบันอุดมศกึษาแตงตัง้

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนหรือกําหนดผูรับผดิชอบ เพื่อ

ประเมนิผลการเรียนของผูเรียน 

4.2.4 การประเมนิตองอยูบนพืน้ฐานของหลักฐานการแสดงผลการเรียนตาม

วธิกีารและเวลาที่กําหนด 

4.2.5 การประเมนิจะตองคํานงึถงึการพจิารณาท่ีผานมาของกรณีท่ีผลการ

เรียนรูคลายกัน และควรมกีารรวบรวมการพจิารณาท่ีผานมาเพื่อใหแนว

ทางการตัดสนิใจเปนบรรทัดฐานเดยีวกัน 

 



4.3 การประเมนิผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ

เทยีบโอนประสบการณ์ 

4.3.1 การเทยีบความรู้จะเทยีบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

ตามหลักสูตรที่ เปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิตของ

สถาบันอุดมศึกษา 
4.3.2 การเทียบโอนประสบการณ์ต้องคํานึงถึงผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่ได้ว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้

ของรายวิชาที่กาํหนดไว้ในหลักสูตร  
4.3.3  คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนประสบการณ์

เป็นผู้กําหนดวิธีการประเมิน โดยความเห็นชอบของสภา

สถาบันอุดมศึกษา โดยอาจกาํหนดวิธีการ ดงันี ้
 



วิธีการประเมิน 

 4.3.4 การเทียบโอนประสบการณทั้งจากการทํางาน หรือการ

ฝกอบรมใหหนวยกิตไดรวมกันไมเกิน 3 ใน 4 ของหนวยกิตรวมของหลักสูตร

ในระบบธนาคารหนวยกติที่ขอเทยีบโอน 

 
วิธีการประเมิน การบันทกึผลการประเมิน 

การทดสอบมาตรฐาน 
(Standardized Tests) 

CS 
(Credit from Standardized tests) 

การทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน CE 
(Credit from Exams) 

การประเมินการศึกษา/อบรม ท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่

สถาบันอุดมศึกษา 
CT 

(Credit from Training) 

แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน 
(Portfolio) 

CP 
(Credit from Portfolio) 



การประเมนิโดยการทดสอบมาตรฐาน (Standardized-test) 

  CS : Credit   from Standardized 
Tests 
การทดสอบมาตรฐานทีเ่ป็นการทดสอบของ
หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีส่ร้าง
แบบทดสอบและไดร้บัการยอมรบัให้เป็น
มาตรฐานกลาง และสถาบนัอุดมศึกษาให้
การยอมรบัผลการทดสอบนั้น บนัทกึผลการ
เรยีนเป็น “CS” 



การประเมนิโดยการทดสอบมาตรฐาน (Standardized-test) 

  CE : Credit from examination 
การประเมนิโดยการทดสอบทีไ่มใ่ช่การ
ทดสอบมาตรฐาน  
(Non-Standardized tests) การประเมนิผล
การเรยีนรูซ้ึง่แสดงวา่ผู้เรยีนแสดงวา่ตนมี
ผลสัมฤทธิต์รงตามจุดประสงค ์ ครบถ้วนและ
สอดคลอ้งตามรายวชิาโดยไมป่ระสงคเ์ข้า
เรยีน ข้อสอบทีส่ร้างขึน้ตอ้งตรงตาม
วตัถุประสงค ์ และผลการเรยีนรู้ของรายวชิา
นั้น ๆ บนัทกึผลการเรยีนเป็น “CE” 
 



การประเมนิโดยการทดสอบมาตรฐาน (Standardized-test) 

  CE : Credit from examination   (ตอ่) 
1. การสอบท้ายทาย (Challenge Exams) คณะกรรมการ
ประเมนิ กาํหนดวธิกีารเพือ่วดัผลการเรยีนรู้ของนกัศึกษา 
นกัศึกษาไมป่ระสงคจ์ะเข้าเรยีนวชิาแตป่ระสงคจ์ะแสดงวา่ตนมี
ความรู้ตามผลลพัธก์ารเรยีนรู้ทีก่าํหนดไว้ของรายวชิานั้น 
2.  การสอบปากเปลา่ (Oral Exams) สอบวดัความรู้ ความ
เข้าใจในรายวชิา 
ทีข่อเทยีบโอนประสบการณ ์ อาจใช้วธิ ี สัมภาษณ ์ อภปิราย 
ตอบคาํถามตา่ง ๆ  
ทีค่ณะกรรมการเทยีบโอนประสบการณไ์ดก้าํหนดไว้ 
3.  การสอบทกัษะปฏบิตั ิ (Skill Performance) ผู้ขอเทยีบโอน
ประสบการณแ์สดงถงึความสามารถสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู้
ของรายวชิาทีข่อเทยีบโอนประสบการณ ์
4.  การสอบแบบผสมผสาน ใช้วธิกีารจากการทดสอบตามข้อ 
(1-3) 



การประเมนิโดยการทดสอบมาตรฐาน (Standardized-test) 

 CT : Credit from Training 
 

การประเมนิการศึกษา/อบรม ทีจ่ดัโดย
หน่วยงานอืน่ 
ซึง่ไมใ่ช่สถาบนัอุดมศึกษาให้บนัทกึผลการเรยีน
เป็น  “CT” 



การประเมนิโดยการทดสอบมาตรฐาน (Standardized-test) 

  CP :  credit form portfolio 
การประเมนิจากหลกัฐานทีแ่สดงถงึประสบการณก์าร
เรยีนรู้ ทีไ่ดจ้ากการทาํงาน การฝึกอาชพี หรอืจาก
การอบรมจากหน่วยงานอืน่ ซึ่งสะท้อนผลการเรยีนรู้ที่
ไดว้า่มคีวามสอดคลอ้งและสัมพนัธก์นัผลลพัธก์าร
เรยีนรู้ทีค่าดหวงั ความรอบรู้ตามวตัถุประสงคข์อง
รายวชิาทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ  ของรายวชิาทีข่อ
เทยีบโอนและสะสมหน่วยกติ ให้บนัทกึผลการเรยีน
เป็น  “CP” 



4.4 การประเมนิผลการเรียนที่ได้จากการ

เทยีบโอนผลการเรียน 
4.4.1  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย

รับรอง 
4.4.2   เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีขอเทียบ 
4.4.3  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไลไ่ด้ไม่ต่ํากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรือ

แต้มระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 
4.4.4 เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของ

หลกัสตูรท่ีรับโอน 
4.4.5 รายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบนัอดุมศกึษาจะไม่นํามาคํานวณ

แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 
4.4.6  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับโอนอย่างน้อยหนึ่งปี

การศกึษา 
 



4.5 แนวทางการประเมินของคณะกรรมการ 

-การประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio)  

-การประเมินหนวยงานที่จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อใหสามารถเทียบโอนประสบการณ 

ไดอยางมีมาตรฐาน 

- การประเมินผลการเรียนรูจากการอบรมหลักสูตรระยะ

สั้น หลักสูตรฝกอบรมที่ ไดจากหนวยงานที่ผานการ

ประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษา 
 



4.5.1 การประเมนิจากแฟมสะสมงาน (Portfolio)  

– ประวัติของผูเรียน ประสบการณในการทํางาน ผลงานที่มี เกียรติบัตร 

วุฒบัิตร  

– ผลการเรียนรูท่ีได การบรรยายประสบการณ ลักษณะการเขียน 

เนื้อหา สามารถสะทอนผลการเรียนรูของรายวิชาที่กําหนดไวใน

หลักสูตรอยางครบถวน ท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิต ิ

– ความนาเช่ือถือของเอกสารรับรองผลการเรียนรู เอกสารการรับรอง

ตาง ๆ 

– ผลงานที่ใชในการอางองิมคีวามเหมาะสมหรือไม 
 



4.5.2 การประเมินหนวยงานที่จดัการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือใหสามารถเทียบโอนประสบการณ ไดอยาง

มีมาตรฐานตามที่กาํหนด   

อาจกําหนดแนวทางการประเมนิ ดังนี้ 

- หนวยงานท่ีจัดหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรฝกอบรมไดรับการรับรองจาก 

หนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ เชน กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงแรงงาน   

- ระยะเวลาของหลักสตูรที่จัดการอบรม สามารถเทยีบเคยีงไดตามเกณฑ

มาตรฐาน 

- หลักสูตรระดับอุดมศกึษาหรือไม เชน 45 ช่ัวโมงทฤษฎ ีเทียบเคียงได 3 

หนวยกติ หรือ 90 ช่ัวโมงปฏบัิต ิเทียบเคียงได 3 หนวยกติ 

- วธีิการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรของหนวยงานที่อบรม 

-วธีิการวัดและประเมนิผล  
 



4.5.3 การประเมนิผลการเรยีนรูจากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร

ฝกอบรมที่ไดจากหนวยงานที่ผานการประเมนิโดยสถาบันอุดมศกึษา 

 - ผลการเรียนรูจากการศึกษา อบรม สอดคลองตามผล

การเรียนรูทีค่าดหวังของรายวิชาที่ผูเรียนเทียบโอน 

- ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม มีมาตรฐาน สามารถ

เทียบเคียงตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

- เน้ือหาของหลักสูตรที่อบรมสอดคลองกับรายวิชาที่ขอ

เทียบโอน 

- วิธีการประเมินการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่

อบรม 



แฟมสะสมงาน 

เอกสารท่ีแสดงถึงประสบการณเรียนรู 

รายละเอียด ความรู ความสามารถ  

ทักษะ สมรรถนะ และขอพิสูจนอ่ืน วามี

ความสัมพันธกับผลการเรียนรูของรายวิชา

ท่ีผูเรียนมีความประสงคขอเทียบโอน

ความรู 

 



การจัดทาํแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

1. เอกสารนํา 
2. สารบัญ 
3. ใบคาํขอเทียบโอน  
4. ประวัต ิ
5. งานเขียน   
6. หลักสูตรของรายวชิาที่ขอเทียบโอน 
7. คาํอธิบายรายวชิา/ผลลัพธ์การเรียนรู้จากเอกสารหลักสูตร 
8. สาํเนาใบแสดงผลการเรียน 
9. รายช่ือหนังสือ วารสาร สิ่งพมิพ์ มีความเก่ียวข้องกับรายวชิา

ที่ขอเทียบโอนหน่วยกติ 
 



การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน  
2.1 การรวบรวมความรู ทักษะ ประสบการณสถาบันอุดมศกึษาให

ผูจัดทําแฟมสะสมผลการเรียนรูแสดงลักษณะ/รูปแบบการทํางาน 

ความรู ทักษะ ประสบการณทุกดานท่ีผูเรียนม ี

2.2 การเลือกรายวชิาในการเทยีบโอนผลการเรียนรู 

2.3 อธิบาย เนือ้หาสาระของรายวชิา ผลการเรียนรู  ที่สอดคลองกับ

ความรูความสามารถของตน   

2.4 รวบรวมหลักฐานสิง่ทีไ่ดเคยเรียนรูที่สอดคลองกับผลลัพธการ

เรียนรูท่ีจะเทียบโอนในรายวชิานัน้ ๆ เชน ประวัต ิคําบรรยายลักษณะ

ของงาน คํารับรองจากหนวยงาน 

2.5 การบรรยายสิ่งท่ีไดเรียนรู  

 



ขัน้ตอนการประเมนิการเทยีบโอนประสบการณ์ 1 
 



ขัน้ตอนการประเมนิการเทยีบโอนประสบการณ์ 2 



กรณีเทยีบรายวชิา หรือการฝึกอบรม 
ท่ี เรื่อง รายละเอยีด 

1 ชื่อหลักสูตร/รายวชิา/เร่ืองท่ีผานการเรียนหรือ

ฝกอบรม 

 

2 สมรรถนะรายวชิา/วัตถุประสงคของการเรียนหรื

การฝกอบรม 

 

3 คําอธิบายรายวชิา หรือเนื้อหา (หัวขอเร่ือง) ในก

ฝกอบรม 

 

4 วธีิการประเมนิรายวชิา หรือการฝกอบรม      

(การสังเกต/แบบทดสอบ/สัมภาษณ/อื่น ๆ) 

 

5 ระยะเวลาในการเรียนหรือการฝกอบรม  

6 รายการเอกสารอางองิ  

 



การเขียนรายละเอียดของงานที่สอดคล้องกับรายวชิาที่ขอเทยีบฯ 
ท่ี เรื่อง รายละเอยีด เลขท่ีเอกสาร 

อางองิ 

1 ตําแหนงงานท่ีเคยปฏบัิติและ/หรือท่ีปฏบัิติอยู   

2 ความรับผดิชอบและหนาท่ีหลักในตําแหนงตามขอ 1   

3 งานเฉพาะท่ีปฏบัิติในตําแหนงงานตามขอ 1 และสอดคล

กับรายวชิาท่ีขอเทียบฯ 

  

4 ผูใชผลของงานในขอ 3   

5 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีปฏบัิติตอสัปดาห /เดอืน   

6 ขัน้ตอนการปฏบัิติงานและผูควบคุมงานแตละขัน้ตอน   

7 ทํางานดวยตัวเองหรือทํางานกลุม   

8 เอกสารท่ีเกี่ยวของในการปฏบัิติงาน (ท่ีสอดคลองกับการ

ขอเทียบโอนฯ) 

  

9 รายละเอียดวัสดุ เคร่ืองมอื เคร่ืองจักรและซอฟแวร ท่ีใช 

และจํานวนคร้ังท่ีใชในการปฏบัิติงานตอสัปดาห/เดอืน  

  

10 การบริหารหรือการจดัการงาน    

11 อธิบายเหตุผลและความจําเปนในการประสานงานกับ

แผนกอื่น 

  

12 อธิบายเหตุผลหรือความจาํเปนในการประสานงานกับ

หนวยงานภายนอกสถานประกอบการ (ลูกคาและ supplier) 

  

13 ปญหาและวธีิการแกไขในการปฏบัิติงานในตําแหนงน้ี   

14 อธิบายวธีิการปรับตัวและประยุกตใชเทคโนโลยีหรือ

ระบบงานท่ีเปลี่ยนแปลง 

  

15 ผูประเมนิและวธีิการประเมนิผลการปฏบัิติงาน   

16 บอกความรู ทักษะ เจตคติในงานท่ีสอดคลองกับ

เนื้อหาวชิาท่ีตองการขอเทียบ 

  

 



ตวัอย่าง  เอกสารประกอบการเทยีบโอนประสบการณ์ 

1. ขั้นตอนการเทยีบโอนประสบการณ 

2. คณะกรรมการดําเนนิการเทยีบโอน  

3. คณะกรรมการประเมนิการเทยีบโอนประสบการณ  

4. แผนภูมกิารดําเนนิงานและขั้นตอนการปฏบัิตงิานการเทยีบโอนประสบการณ 

5. ประกาศ  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเขาศกึษาตอในระบบเทยีบโอนประสบการณ  

      (ธนาคารหนวยกิต) 

6. ปฏทินิการศกึษาการเทยีบโอนประสบการณ ปการศกึษา 25..... 

7. แบบคํารองขอประเมนิเทยีบโอนประสบการณ  แบบ  ทปก – 1 (สําหรับเจาหนาที่) 

8. แบบเสนอขออนุมัตผิลการประเมนิเทยีบโอนประสบการณ  แบบ  ทปก – 2  (สําหรับเจาหนาที่) 

9. แบบสรุปรายวชิาที่ขอเทยีบโอนประสบการณ  แบบ  ทปก – 3  ( สําหรับเจาหนาที่ ) 

10. แบบรายงานผลการเทยีบโอนประสบการณ  แบบ ทปก. 4  ( สําหรับกรรมการประเมนิ ) 

11. คําอธบิายประเภทของแบบรายงานผลการเทยีบโอนประสบการณ 

12. แบบขอเทยีบโอนประสบการณ  แบบ ทปก. 5 (สําหรับกรรมการประเมนิ ) 

13. แบบประเมนิการเทยีบประสบการณ แบบ ทปก. 6 ( สําหรับกรรมการประเมนิ ) 

14. แฟมสะสมผลงาน  การเทยีบโอนประสบการณระดับอุดมศกึษา (ธนาคารหนวยกิต) 



บทสรุป 
การเทยีบโอนผลการเรียนรู้ ใช้คุณวุฒเิดมิ

หรือผลการเรียน 

การเทยีบโอนประสบการณ์จะเลือกวธีิได้

เป็น 4 แบบคือ CS,CE,CT,CP   
ขัน้ตอนการเทยีบโอนเร่ิมตัง้แต่คัดกรอง 

ส่งไปประเมนิและประกาศผลการประเมนิ

ตามกรอบ สกอ. 



คาํถาม ??? 



ขอขอบพระคุณ 


