
ประกาศกระทรวง อว. เรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิต
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย รศ. ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน และ ดร. พีระพงศ ตริยเจริญ

งานสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายดานวิชาการ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
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Presenter
Presentation Notes
Are your classroom colors different than what you see in this template? That’s OK! Click on Design -> Variants (the down arrow) -> Pick the color scheme that works for you!Feel free to change any “You will…” and “I will…” statements to ensure they align with your classroom procedures and rules!



ระบบคลงัหน่วยกิต (Credit Bank) คือ
อะไร

Credential

สัมฤทธิบัตร
Credit Bank

คลังหนวยกิต

Degree

ปริญญาบัตร

เรยีนเป็น

รายวชิาสะสม

หน่วยกิตไว ้

นาํหน่วยกิตที่

สะสมไว ้โอน/

เทยีบโอน เขา้

หลกัสูตร
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การศึกษา 3 รูปแบบ

• ในระบบ

• นอกระบบ

• ตามอัธยาศัย

ระบบการ

เทียบโอน

1. ผลลัพธการเรียนรู

• ความรู

• ทักษะ

• เจตคติ

2. ประสบการณบุคคล

• ความสามารถ

• สมรรถนะ

ระบบคลงัหน่วยกิต

Credit Bank

สําหรับผูเรียน
• ไมจํากัดอายุและคุณวุฒิของผูเรียน 

• ไมจํากัดระยะเวลาในการสะสมหนวยกิต 

• ไมจํากัดระยะเวลาในการเรียน

• สะสมหนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษา

มากกวา 1 แหงได

หลักสูตร (ไดเฉพาะอนุปริญญาและปริญญาตรี)
• สกอ. รับทราบและเปดดําเนินการแลว/ใหม(เฉพาะ)

• องคกรวิชาชีพรับรองแลว (ถามี)

• มีระเบียบของบังคับและกลไลการเทียบโอน

• มีหนวยงานเฉพาะในการดําเนินงานสะสมหนวยกิต

• มีมาตรฐาน ตรวจสอบ ติดตามผลตอเนื่อง

เกรด
• S/ACC

• A/B/C/D สมัครเขา

ศึกษาใน

หลักสูตร

ลงทะเบียนวิชา

เฉพาะ อยางนอย 

¼ ของหลักสูตร 

คํานวณเปน 

GPAX

• ไมมีสิทธ์ิไดเกียรตินิยม

• ระบุในทรานสคริปต

วาเรียนระบบสะสม

หนวยกิต
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ประเดน็หารือ

1. หลกัสตูรท่ี

นํามาดาํเนินงาน

2. คณุสมบติั

ผูเ้รียน

3. การโอน/

เทียบโอน

4. ข้อกาํหนด

หน่วยกิตขัน้ตํา่

5. ปริญญาและท

รานสคริปต์
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ที่มาและความทาทายการศึกษาฐานสมรรถนะ
COMPETENCY-BASED EDUCATION

โดย รศ. ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน และ ทีมคณะทํางาน

งานสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายดานวิชาการ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
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Presenter
Presentation Notes
Are your classroom colors different than what you see in this template? That’s OK! Click on Design -> Variants (the down arrow) -> Pick the color scheme that works for you!Feel free to change any “You will…” and “I will…” statements to ensure they align with your classroom procedures and rules!



New 
Normal

โลกปจัจุบนัที่ไม่เหมือนกบัโลกในอดีต

V = Volatility 
ความแปรปรวน

ผนัผวน

U = Uncertainty 
ความไม่แน่นอน

C = Complexity 
ความซบัซ้อน

A = Ambiguity 
ความกาํกวม

คลมุเครือ

โลกแหงความสับสนอลหมาน รูปแบบการทํางานที่เคยไดผลในอดีต อาจใชไมไดผลอีกตอไป

New 
Normal

6



ลา้สมยัแลว้
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กาํลงัจะลา้สมยั
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ภาพรวม 
ที่มา และ

ความทาทาย

• (1) การเปล่ียนแปลงสภาพการ
ทํางานอยางมากจนการเรียนใน
ระบบอุดมศึกษาไมสามารถ
ตอบสนองไดทัน 

• (2) ความกาวหนาของวิทยาการ
ดานสารสนเทศและสื่อการเรียน
ดิจิทัลสมัยใหม ทําใหการเขาถึง
ความรูมีความหลากหลายมากขึ้น 

• (3) การเปล่ียนแปลงมุมมองและวิธี
คิดของคนรุนใหมในเร่ืองอาชีพและ
การศึกษา 

• (4) โครงสรางประชากรที่มีจํานวน
คนเกิดนอยลง ผูสูงอายุมากขึ้น
อยางรวดเร็ว

360,000 คนตอป 480,000 คนตอป

หุนยนต ปญญาประดิษฐ เศรษฐกิจดิจิทัล

สังคมผูสูงอายุภาวะโลกรอน โลก VUCA
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1. กระบวนการหลักสูตรไมทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

1. Hadoop 2. Dropbox API 3. Genetic
algorithms 4. Microbiology

5. 
Computational 

linguistics

6. Certified
Information Systems 
Security Professional 

(CISSP)

7. Digital signal
processing 8. Intercom 9. Interactive

advertising 10. Invision

11. Employee
training 12. Kubernetes 13. OAuth 14. Autodesk

Revit
15. App store
optimization

16. App
usability 
analysis

17. Vue.js
framework

18. Learning
Management 

Solution (LMS) 
consulting

19. 3D scanning 20. React.js
framework

The 20 fastest-growing freelance skills Q4-2018
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2. อัตราการเปลี่ยนแปลงกําลังอยูในอัตราเรง

“The WEF cites one estimate finding that 

65 percent of children entering primary 

school will end up in jobs that don't yet exist.”

รอยละ 65 ของนักเรียนที่จะเขาช้ัน

ประถมจะจบออกไปทํางานที่ไมมีอยู

ในตอนน้ี
งานใหม่

ท่ีไม่มีตอนน้ี

งานเดิมๆ
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3. ปริญญาบัตรเริ่มดอยคุณคา

Source: Survey Freelancing in America 2018 (release 31/10/2018 from 6001 samples)

Glassdoor listed "15 more companies that no longer 

require a degree," including tech giants such as Apple, 

IBM and Google.

12
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4. หมดยุคการสอนแบบบรรยาย-มุงใหแตความรู

It made no pedagogical sense to 
expect all students to take the 
same amount of time to achieve 
the same objectives.

Benjamin Bloom, 1956
I never teach my pupils, I only 

attempt to provide the conditions
in which they can learn.

Albert Einstein, 1940’s
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5. ทักษะสําหรับยุคหนาที่ทาทาย

การเรียนรูในโลกยคุใหมคอื

การเรียนรูเพื่อทํางานท่ียังไมมี

ใชเทคโนโลยีท่ียังไมเกิด และ

แกปญหาท่ียังไมรูวาคืออะไร

25-Dec-19 14



ชวงที่ 2
การเปลี่ยนผาน

การจัดการศึกษายุคใหม
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จุดประสงคของการศึกษายุคหนา
• Creating good citizens.

• Enhancing employability.

• Helping students live interesting lives.

• Releasing ingenuity that is already 
there.

• Stimulating imagination, creativity and 
inventiveness.

https://www.advanc-ed.org/source/getting-students-ready-fast-changing-world
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การปฏิรูปหลักสูตรแนวใหม

Personalized 
education

• เปลี่ยนจาก Pre-
Design
Curriculum เปน
Self-Design
Curriculum

Competency-

based learning

• เปลี่ยนจากการ
สรางความรูทักษะ
และเจตคติ เปน
การเพิ่มการสราง
สมรรถนะใหผูเรียน
ดวย

Active 
learning

• เปล่ียนการสอน
แบบเนนเนื้อหา
มาเนนทักษะ
และวิธีคิด

Real-world 
education

• เปลีย่นจากเรียนใน
หองเปนการเรียน
จากการลงมือ
แกปญหาจริงที่ทา
ทาย

Life-goal based 
education

• เปลีย่นการเรียน
เฉพาะศาสตร ให
เรียนศาสตรที่
หลากหลาย
สอดคลองกับ
เปาหมายชีวิต
ผูเรียน

17



วิวัฒนาการของหลักสูตร สูการมุงเนนสมรรถนะ

ฐานสมรรถนะ

Competency-based
ฐานผลลัพธ

Outcome-based

ฐานปจจัยนําเขา

Input-based

อิงผลลัพธท่ีคาดหวังผูเรียน

เกิดพฤติกรรมบงชี้ 

สูความเปนเลิศ

อิงเนื้อหาวิชา

มาตรฐาน ผลลัพธการ

เรียนรูขาออก

อิงเนื้อหาวิชา

ความรูขาเขา จํานวน

ชั่วโมงเรียน
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การพัฒนารูปแบบอุดมศึกษาใหม

• Competency-based Curriculum: มีการออกแบบการเรียนเนนการสรางสมรรถนะตลอด
หลักสูตร เชน Course Instructional Design, Teaching and Learning, Assessment

• Self-designed Curriculum: ผูเรียนเปนผูเลือกเรียนและออกแบบหลักสูตรของตนเอง 
หลักสูตรเดียวใชรวมกันท้ังมหาวิทยาลัย มีโครงสรางท่ียืดหยุน

• การเรียนเปนลักษณะชุดวิชา (Concentration) ชุดละประมาณ 15 หนวยกิต วัดประเมิน
สมรรถนะเม่ือจบชุดวิชา

• ใชระบบสารสนเทศ ติดตามผลสมรรถนะ (Competency transcript) และ แนะแนวออกแบบ
หลักสูตร โดยมี อจ. ท่ีปรึกษาชวยดูแล

19



กรอบแนวคิดระบบการศึกษาฐานสมรรถนะ

ศักยภาพ สถานการณ พฤติกรรมสื่อ รูปแบบ ประเมิน ผลการทํางาน
หนังสือ เรียนดวยตนเอง ทักษะ

ภาพยนตร กิจกรรมกลุม คานิยม

เกม ถอดบทเรียน การรับรู

การทองเท่ียว สัมภาษณ สุขภาพ

ธุรกิจ แขงขัน สรีระ

กีฬา บรรยาย ความรู

คอนเสิรต กรณีศึกษา ทัศนคติ

ความสัมพันธ โตวาที การเคล่ือนไหว

ศิลปะ หองปฏิบัติการ
ปญหา

ความทาทาย

ผลลัพธ

การกระทํา

(สมรรถนะ)

วางแผน

พัฒนา

ฝกฝน

ชื่นชม

ทบทวน

พัฒนาการ

เรียนรู

(Formative)

สรุปผลการ

เรียนรู

(Summative)

ความสนใจของผูเ้รียน (อา้งองิ ผลลพัธท์ีค่าดหวงัทางการศกึษา – DOE/ DOL)

ขอมูลปอนกลับ (Feedback Loop)
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Thammasat Frontier School 21

Ref: Lucas, Bill. (2018). International perspectives on how education offers solutions to tackle skills mismatches and shortages. 

The Future of Education and Skills
OECD Education 2030 Framework



ระดับ 0 ไมมีสมรรถนะ ระดับที่ 1 : พ้ืนฐาน ระดับที่ 2 : ประยุกต ระดับที่ 3 : เช่ียวชาญ

ทํางานโดยไมมีแผนใด ๆ
วางแผน แบงงาน

ชวยกันทํางานกลุม

กํากับ ติดตาม 

ลงมือแกไขปญหาในการทํางาน จน

สําเร็จ

บริหารงานและคน สราง Passion 

ชื่นชมทีม สรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี 

แกไขความขัดแยงสําเร็จ

 เม่ือเห็นปญหา คิดแลวลงมือทําเลย

ยังไมไดวิเคราะหและทําความเขาใจ

ท่ีมาท่ีไปของปญหา

 วิเคราะหทําความเขาใจปญหา

ตั้งเปาหมาย แบงงานพรอมรวมลง

มือแกไขปญหา

 มีการกํากับติดตาม การลงมือแกไข

ปญหาในทีมท่ีเกิดระหวางทาง จน

สําเร็จ

 จูงใจคนในทีม ยกยองชมเชย สราง

บรรยากาศการทํางานท่ีดี และชวย

แกไขความขัดแยงในทีม

ระดับสมรรถนะการบริหารจัดการงาน

อัตราการเพ่ิมข้ึนของระดับความเช่ียวชาญ 7.3

ตัวอยางรายละเอียดองคประกอบสมรรถนะ
ช่ือสมรรถนะการบริหารจัดการงาน (OM: Operational Management)

นิยามสมรรถนะ

โครงสรางระดับความเช่ียวชาญสมรรถนะ

คําบรรยายระดับความ

เชียวชาญ

พฤติกรรมบง่ช้ี

ความหมายของสมรรถนะในภาพรวม:

การวางแผน แบงงาน กํากับ และแกไขปญหาในการทํางาน ตลอดจนบริหารคน 

สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี แกไขความขัดแยงในการทํางานได

7.1

7.2

7.4

7.5

7.6
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ชวงที่ 3
กรณีศึกษาการจัดการศึกษาฐาน

สมรรถนะ
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Thammasat Frontier School 24

ภาพรวมองคประกอบสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การจัดการอารมณ 

และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห แกไขปญหา 

บริหารจัดการงานสูความสําเร็จ

การสื่อสาร 

และขับเคลื่อนพัฒนาสังคม

S-Cube Competency

(Thammasat Core Competencies)

Self Solution Social

การบริหารจัดการอารมณ

(EG: Emotional Governance)

การจัดการความเปลี่ยนแปลง

(AA: Agile Adaptability)

การสรางคุณคาและนวัตกรรม 

(VI: Value Creation & Innovation)

การบริหารจัดการงาน

(OM: Operational Management)

การขับเคลื่อนสังคม 

(ST: Social Transformation)

การสื่อสาร

(EC: Effective Communication)
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Leadership Qualities
Success factors that differentiate performance

Core Competencies
Required for excellent performance across all levels and functions

Functional Competencies
Success factors that distinguish behavioral performance for roles in 

functional groups

http://www.schoonover.com/competencies/

Supply Chain 
M

anagem
ent

A
pplied A

I and 
Robotic 

Business 
A

dm
inistration

Chinese
Language

D
igital M

edia 
D

esign

Cyber Law

International 
Relation

D
ata A

nalysis

Safety and H
eath 

M
anagem

ent 

Thammasat 
Competency 
Framework

GREATS
Next Generation Leadership Qualities

S-Cube Competencies
Self = EG & AA, Solution = OM & VI, Social = EC & ST

( ตวัอย่าง สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชพี )
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ปรับเปล่ียนหลักสูตรเปน “Modular-based” Curriculum

• การออกแบบหลักสูตรเนนความ
ยืดหยุนปรับเปล่ียนตามความสนใจ
ของผูเรียน

• เนนเรียนตามเปนชุดวิชา เพ่ือสราง
สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ
(Functional Competency)

• การเรียนผสมขามศาสตรได ตาม
เปาหมายชีวิตของผูเรียน

• เร่ิมจากการเรียน Concentration 
ตอยอดสูการ Re-skill/Upskill ของ
คนวัยทํางาน

General 

Education

30 

Credits

Professional

Core 

Subjects

84-114

Credits

Free Elec.

6 Credits

General 

Education

30 

Credits

Major/Minor

Major 

Subjects

69-99

Credits

Minor 

Subjects

15 Credits

Free Elec.

6 Credits

Concentration 1

Life-long Learning Curriculum

Concentration 6

Concentration 5

Concentration 4

Concentration 3

Concentration 2

Concentration 8

Concentration 7

General Education and 

Basic Subjects

39 Credits

Frontier Curriculum

Concentration 1

15 Credits

Free Elec.

6 Credits

Co
re

 S
ub

je
ct

s 
   

(1
5 

Cr
ed

its
)

Elective Learning

15 Credits **

Concentration 3

15 Credits

Concentration 2

15 Credits

Est. Launch 2564 Est. Launch 2564 27



ตัวอยางหลักสูตร Self-designed

General Education
30 Credits

Self-Design Basic Subjects & Free Electives
30-45 Credits

Concentration (A)
15 Credits

Major 
Subjects

30
Credits

Major 
Subjects

30
Credits

Major (M) 
Subjects

30-45
Credits Concentration (B) 

15 Credits
Concentration (C) 

15 Credits

Concentration  (E) 
15 Credits

Concentration  (D) 
15 Credits

Credit-Bank

Concentration  (F) 
15 Credits

Concentration (G) 
15 Credits

คณะ 1 คณะ 3คณะ 2

Concentration 
(M1) Subjects

15 Credits

Concentration 
(M2) Subjects

15 Credits

Major Subjects (M)
30-45 Credits
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Thammasat Frontier School
1st-3rd

Semester

4th -8th

Semester

หลักสูตรแนวใหม Thammasat Frontier Curriculum

TCAS

System

120 คน

Group 1

เนนวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี

Group 2

เนนสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร

ป 2563

Finishing

25% Advancement 

Courses

Passing “NEW” 

Thammasat 

Admission System

เริ่มป 2564

2. พ
าณิ

ชยศาสตร 

(บัญ
ชี)

4. รัฐศาสตร

5. ศิลปศาสตร

(ภาษาอังกฤษ)

6. ศิลปศาสตร

(จิตวิทยา)

7. วารสารศาสตร

8. สังคมสงเคราะห

ศาสตร

9.สหวิทยาการ 

(PPE)

10. วิทยาการเรียนรู

และศึกษาศาสตร

General Education Courses Basic Common Courses

1. นิติศาสตร

11. สาธารณ
สุข

ศาสตร

11. Tham
m

asat

Frontier 

Curriculum

3. พ
าณิ

ชยศาสตร 

(บริหารธุรกิจ)

เริ่มป 2564 29



การบริหารจัดการโครงการ

•ระบบทีป่รึกษา: ต้ัง อจ. ที่ปรึกษา 1 ทานตอ นศ. 10 คน ใหคําปรึกษาอยาง
ใกลชิด เรื่องการเลือกรายวิชาและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย

•Workshop การคนหาเปาหมายชีวิตและการวางแผนพฒันาตนเอง

•มีการปฐมนิเทศตอนเริ่มเรียน และ การแนะนําหลักสูตรกอนจบเทอม 3

•การบริหารโครงการใชคณะกรรมการตัวแทนจากทุกหลักสูตร ดูแลกิจกรรม
ตาง ๆ ของโครงการ เชน การสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมพา
รูจักหลักสูตรและอาชพี
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การพัฒนาชุดวิชา Concentration
• หนึ่งชุดวิชาประกอบดวยวิชาตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาและผลลัพธการเรียนรูท่ีสอดคลองกัน  

• ในแตละชุดวิชาจะมีขนาดเทาๆ กัน เชน 15 หนวยกิต (สอดคลองกับเกณฑชุดวิชาโท)

• การศึกษาครบชุดวิชา หมายความวาผูเรียนควรไดรับการรับรอง (Credential) ท่ีบอกวาผูเรียนมี 
Functional Competency ใด ในระดับใด

• ชุดวิชาออกแบบใหเปนการเรียนไดท้ังผูเรียนใน และ นอกสถาบัน (สะสมในลักษณะ Credit Bank 
System) เพ่ือตอยอดสูการ Up-skill/Re-skill กําลังคนของประเทศไปในคราวเดียว

• มหาวิทยาลัยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุดวิชา โดยอาจยกระดับจากวิชาเดิมในหลักสูตรเดิมท่ีมี
ศักยภาพ
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Q & A



ข้อกงัวลจากคณะทาํงาน
• การยอมรับของภาคอุตสาหกรรม และเอกชน

• การเลือกผสมผสานวิชาที่เขากันเปนชุด/การออกแบบ Concentration อาจทําไดยาก

• การคงอยูของหลักสูตรเดิม อาจตองปรับรูปแบบใหเขากับ Concentration Framework

• ควรเริ่มจากกลุมยอยนอยๆ มหาวิทยาลัยกอน เทาที่พรอมเปลี่ยนแปลง

• ผูปกครองยอมรับไดไหม ผูประกอบการจะสับสนวารับไปทําอะไรไดบาง

• International Ranking ไมตอบดวยวิธีน้ี จึงอาจไมไดรับการสนับสนุน
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ขอเสนอแผนการดําเนินการระยะตอไป

• 1. แตละสถาบันตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนเพื่อจัดทาํ Core Competency Model ของสถาบัน
ตัวเอง เพื่อรวบรวมเปน Competency Dictionary (TQF1 แกนกลาง)

• 2. จางคณะวิจัยรวบรวม Competency/Skill Map ที่ตองการจากภาคอุตสาหกรรม/เอกชน 
จัดทํา Functional Competency Dictionary แบงตาม Job Family ของศาสตรหลักตางๆ

• 3. พัฒนา Concentration รวมกัน โดยใชกรอบมาตรฐาน เดียวกันเพื่อเทียบโอนขามสถาบันได

• 4. พัฒนา Platform กลาง เก็บขอมูลผูเรียนตาม Functional Competencies เพื่อเปรียบเทียบ
ปรับปรุงใหเขากับความตองการของตลาดงาน

• 5. จัดกระบวนการรับฟงผูประกอบการ ส่ือสารสังคมทราบ
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