
"รฐับาล" รว่มมือ "สตารท์อัพไทย" พัฒนาระบบ
การศกึษาเป�ดตัว "คลังหน่วยกิตแหง่ชาติ"

สอดคล้องยุทธศาสตรช์าติ 20 ป�
 สยามรฐัออนไลน์   22 ตุลาคม 2565 10:26 น.  การเมือง  

วันที� 22 ต.ค. 65  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป�ดเผยว่า รัฐบาลรว่มกับ
สตาร์ทอัพไทย เป�ดตัวโครงการ ‘คลังหนว่ยกิตแหง่ชาติ’ (National Credit Bank System: NCBS) สง่
เสริมการเรียนรู้ตลอดชวิีต (Lifelong Learning) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� นโยบายสําคัญของพล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ป� (พ.ศ. 2561 - 2580) คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที�มุง่ให้ทรัพยากรมนุษย์ใน
ทุกมิติและในทุกชว่งวัย สามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม เกิดการเรียน
รู้ที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง และเป�นการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกํากับการเรียนรู้ที�เหมาะสมกับ
ตนเองได้อยา่งต่อเนื�องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  

น.ส.รัชดา กล่าวว่า โครงการนี�เป�นความรว่มมือระหว่าง รัฐบาลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รว่มกับบริษัท SkillLane สตาร์ตอัพด้านการเรียนรู้ออนไลน์ของไทย ที�มาเป�นผู้
พัฒนาระบบสารสนเทศเชื�อมต่อคลังหนว่ยกิตของแต่ละสถาบันเข้าด้วยกัน ซึ�งจะมีการนํารอ่งกับ 4
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ทวตี

มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี โดยคาดว่าภายในอีก 1-2 ป�ข้างหน้า มหาวิทยาลัยทั�งรัฐและ
เอกชนอีกประมาณ 150 แหง่ จะเข้าสูร่ะบบคลังหนว่ยกิตแหง่ชาติ โดยไมจํ่าเป�นต้องเข้าระบบทุกวิชา 

โดยโครงการดังกล่าว จะให้บุคคลในทุกชว่งวัยสามารถเรียนหลักสูตรต่างๆ หรือนําประสบการณ์ทํางาน
มาเทียบโอน และสะสมหนว่ยกิตไว้ที�คลังหนว่ยกิตแหง่ชาติ แล้วนําไปขอรับปริญญาบัตรจากสถาบัน
อุดมศึกษาของไทยได้ โดยจะเริ�มต้นชว่งกลางป� พ.ศ. 2566 นี� ซึ�งหนว่ยกิตที�จะได้รับของแต่ละวิชาที�เรียน
หรือการเทียบเคียงหนว่ยกิตจากประสบการทํางาน ขึ�นอยูกั่บระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั�นๆ
กําหนดด้วย 

“รัฐบาลดําเนินโครงการต่างๆ โดยมุง่เป�ดโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้สามารถเข้าถึงป�จจัยพื�นฐานอยา่งทั�ว
ถึง โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที�มุง่หวังให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งยั�งยืน และโดย
เฉพาะอยา่งยิ�งที�ในป�จจุบันที�โลกเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว จําเป�นต้องพัฒนาทักษะอยา่งต่อเนื�อง ขณะ
เดียวกันก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการที�เปลี�ยนไป จึงได้เกิดโครงการนี�ขึ�น เพื�อเป�ดโอกาสให้
ทุกคนได้เข้าถึงวิชาและหลักสูตรต่างๆ จากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ ” น.ส.รัชดา กล่าว
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เป�ดตัว คลังหน่วยกิตแห่งชาติ เชื�อม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� 4 มหาวิทยาลัย
นําร่อง
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นางสาว รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี เป�ดเผยว่า รัฐบาลร่วมกับสตาร์ท

อัพไทย เป�ดตัวโครงการ ‘คลังหน่วยกิตแห่งชาติ’ (National Credit Bank System: NCBS) ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป�

นโยบายสาํคัญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580) คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ที�มุ่งให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย สามารถได้รับการพัฒนาและยก

ระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง และเป�นการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกํากับการเรียนรู้ที�เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื�องแม้จะออกจาก

ระบบการศึกษาแล้ว 

นางสาวรัชดา กล่าวว่า โครงการนี�เป�นความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับบริษัท SkillLane สตาร์ตอัพด้านการเรียนรู้ออนไลน์

ของไทย ที�มาเป�นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเชื�อมต่อคลังหน่วยกิตของแต่ละสถาบันเข้าด้วยกัน ซึ�ง

จะมีการนาํร่องกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีโดยคาดว่าภายในอีก 1-2 ป�

"รัฐบาล" ร่วมมือกับ "สตาร์ทอัพไทย" เดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาเป�ด
ตัวโครงการ "คลังหน่วยกิตแห่งชาติ" เชื�อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
20 ป� นาํร่อง 4 มหาวิทยาลัย



ข้างหน้า มหาวิทยาลัยทั�งรัฐและเอกชนอีกประมาณ 150 แห่ง จะเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ

โดยไม่จําเป�นต้องเข้าระบบทุกวิชา

 

โดยโครงการดังกล่าว จะให้บุคคลในทุกช่วงวัยสามารถเรียนหลักสูตรต่างๆ หรือนาํประสบการณ์

ทํางาน มาเทียบโอน และสะสมหน่วยกิตไว้ที�คลังหน่วยกิตแห่งชาติ แล้วนาํไปขอรับปริญญาบัตร

จากสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ โดยจะเริ�มต้นช่วงกลางป� พ.ศ. 2566 นี� ซึ�งหน่วยกิตที�จะได้รับของ

แต่ละวิชาที�เรียน หรือการเทียบเคียงหน่วยกิตจากประสบการทํางาน ขึ�นอยู่กับระเบียบและกฎ

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั�นๆ กําหนดด้วย

“รัฐบาลดําเนินโครงการต่างๆ โดยมุ่งเป�ดโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้สามารถเข้าถึงป�จจัยพื�นฐาน

อย่างทั�วถึง โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที�มุ่งหวังให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

ยั�งยืน และโดยเฉพาะอย่างยิ�งที�ในป�จจุบันที�โลกเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จําเป�นต้องพัฒนาทักษะ

อย่างต่อเนื�อง ขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการที�เปลี�ยนไป จึงได้เกิด

โครงการนี�ขึ�น เพื�อเป�ดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงวิชาและหลักสูตรต่างๆ จากหลากหลายแหล่งเรียน

รู้” นางสาวรัชดา กล่าว

แท็กที�เกี�ยวข้อง รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ

“เสี�ยด๊อยซ์” มือทํางาน “สันติ” แกนหลักการเมือง มุ้งมะขาม
หวาน

25 ต.ค. 2565 | 8:09 46

“บิ�ก จ.” พื�นที�สีแดง ย้ายขั�วซบ “ทีมลุง”
25 ต.ค. 2565 | 8:05 127

"กัณวีร์-ฮากิม"ป�กธง"พรรคเป�นธรรม"3จว.ชายแดนใต้-ชู
จังหวัดจัดการตนเอง

24 ต.ค. 2565 | 20:21 64
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รัฐบาลจับมือ SkillLane เดินหน�าพัฒนาระบบการศึกษา เป�ดตัวโครงการ "คลังหน�วยกิตแห�งชาติ"
22 ต.ค. 2565 • 10:45

นางสาวรชัดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรฐัมนตร ีเป�ดเผยว่า รัฐบาลรว่มกบัสตารท์อพัไทย เปิดตวัโครงการ "คลงัหน่วยกติแหง่ชาต"ิ
(National Credit Bank System: NCBS) สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning) สอดคลอ้งยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

นโยบายสําคัญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580)
คือการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ ที�มุง่ให้ทรัพยากรมนษุย์ในทุกมิติและในทุกชว่งวัย สามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศกัยภาพและเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง และเป�นการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกํากับการเรียนรู้ที�เหมาะสมกับตนเองได้
อยา่งต่อเนื�องแมจ้ะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  

นางสาวรชัดา กล่าวว่า โครงการนี�เป�นความรว่มมือระหว่าง รฐับาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รว่มกับบริษัท
SkillLane สตารต์อัพด้านการเรยีนรู้ออนไลน์ของไทย ที�มาเป�นผู้พฒันาระบบสารสนเทศเชื�อมต่อคลังหนว่ยกิตของแต่ละสถาบันเข้าด้วยกัน ซึ�งจะมี
การนาํรอ่งกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

�
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ธัญบุร ีโดยคาดว่าภายในอีก 1-2 ป�ข้างหน้า มหาวิทยาลัยทั�งรฐัและเอกชนอีกประมาณ 150 แหง่ จะเข้าสูร่ะบบคลังหนว่ยกิตแหง่ชาติ โดยไมจํ่าเป�นต้อง
เข้าระบบทุกวิชา 

โดยโครงการดังกล่าว จะให้บุคคลในทุกชว่งวัยสามารถเรียนหลักสูตรต่างๆ หรือนําประสบการณ์ทํางาน มาเทียบโอน และสะสมหนว่ยกิตไว้ที�คลังหนว่ยกิต
แหง่ชาติ แล้วนาํไปขอรบัปรญิญาบตัรจากสถาบันอุดมศกึษาของไทยได้ โดยจะเริ�มต้นชว่งกลางป� 2566 นี� ซึ�งหนว่ยกิตที�จะได้รับของแต่ละวิชาที�เรียน
หรอืการเทียบเคียงหนว่ยกิตจากประสบการทํางาน ขึ�นอยูกั่บระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั�นๆ กําหนดด้วย 

“รฐับาลดําเนนิโครงการต่างๆ โดยมุง่เป�ดโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้สามารถเข้าถึงป�จจัยพื�นฐานอยา่งทั�วถึง โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที�มุง่หวังให้สังคม
ไทยมวัีฒนธรรมการเรียนรูต้ลอดชีวิตอยา่งยั�งยืน และโดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�ในป�จจุบันที�โลกเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว จําเป�นต้องพัฒนาทักษะอยา่งต่อ
เนื�อง ขณะเดียวกันก็ต้องปรบัตัวให้สอดคล้องกับความต้องการที�เปลี�ยนไป จึงได้เกิดโครงการนี�ขึ�น เพื�อเป�ดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงวิชาและหลักสูตรต่างๆ
จากหลากหลายแหล่งเรยีนรู”้ นางสาวรัชดา กล่าว 
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22 ต.ค.2565 - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป�ดเผยว่า รัฐบาลร่วมกับสตาร์ทอัพไทย เป�ดตัวโครงการ ‘คลังหน่วยกิตแห่งชาติ’
(National Credit Bank System: NCBS) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� นโยบายสําคัญของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580) คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ที�มุ่งให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย สามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ที�ตอบ
สนองต่อการเปลี�ยนแปลง และเป�นการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกํากับการเรียนรู้ที�เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื�องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว

นางสาวรัชดา กล่าวว่า โครงการนี�เป�นความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับบริษัท SkillLane
สตาร์ตอัพด้านการเรียนรู้ออนไลน์ของไทย ที�มาเป�นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเชื�อมต่อคลังหน่วยกิตของแต่ละสถาบันเข้าด้วยกัน ซึ�งจะมีการนําร่องกับ 4
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคาดว่าภายใน
อีก 1-2 ป�ข้างหน้า มหาวิทยาลัยทั�งรัฐและเอกชนอีกประมาณ 150 แห่ง จะเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ โดยไม่จําเป�นต้องเข้าระบบทุกวิชา

นางสาวรัชดา กล่าวว่า โดยโครงการดังกล่าว จะให้บุคคลในทุกช่วงวัยสามารถเรียนหลักสูตรต่างๆ หรือนําประสบการณ์ทํางาน มาเทียบโอน และสะสมหน่วยกิต

ไว้ที�คลังหน่วยกิตแห่งชาติ แล้วนําไปขอรับปริญญาบัตรจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ โดยจะเริ�มต้นช่วงกลางป� พ.ศ. 2566 นี� ซึ�งหน่วยกิตที�จะได้รับของ
แต่ละวิชาที�เรียน หรือการเทียบเคียงหน่วยกิตจากประสบการทํางาน ขึ�นอยู่กับระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั�นๆ กําหนดด้วย

“รัฐบาลดําเนินโครงการต่างๆ โดยมุ่งเป�ดโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้สามารถเข้าถึงป�จจัยพื�นฐานอย่างทั�วถึง โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที�มุ่งหวังให้สังคมไทยมี
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั�งยืน และโดยเฉพาะอย่างยิ�งที�ในป�จจุบันที�โลกเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จําเป�นต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื�อง ขณะ
เดียวกันก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการที�เปลี�ยนไป จึงได้เกิดโครงการนี�ขึ�น เพื�อเป�ดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงวิชาและหลักสูตรต่างๆ จากหลากหลาย
แหล่งเรียนรู้” นางสาวรัชดา กล่าว
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รองโฆษกประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลรว่มมือกับสตาร์ทอัปไทย เดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาเป�ดตัวโครงการ “คลัง
หน่วยกิตแห่งชาติ” (National Credit Bank System: NCBS) เชื�อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� 

วันนี� (22 ต.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป�ดเผยว่า รัฐบาลรว่มกับสตาร์ทอัปไทย เป�ดตัว
โครงการ “คลังหน่วยกิตแห่งชาติ” (National Credit Bank System : NCBS) สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� 

นโยบายสาํคัญของ พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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20 ป� (พ.ศ. 2561-2580) คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที�มุ่งให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุก
ชว่งวัย สามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง และ
เป�นการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกํากับการเรียนรู้ที�เหมาะสมกับตนเองได้อยา่งต่อเนื�องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว 

นางสาวรัชดา กล่าวว่า โครงการนี�เป�นความรว่มมือระหว่าง รัฐบาลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) รว่มกับบริษัท SkillLane สตาร์ทอัปด้านการเรียนรู้ออนไลน์ของไทย ที�มาเป�นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเชื�อมต่อคลัง
หน่วยกิตของแต่ละสถาบนัเข้าด้วยกัน ซึ�งจะมีการนํารอ่งกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี โดยคาดว่าภายในอีก 1-2 ป�ข้างหน้า
มหาวิทยาลัยทั�งรัฐและเอกชน อีกประมาณ 150 แห่ง จะเข้าสูร่ะบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ โดยไม่จําเป�นต้องเข้าระบบทุกวิชา 

โดยโครงการดังกล่าว จะให้บุคคลในทุกชว่งวัยสามารถเรียนหลักสูตรต่างๆ หรือนําประสบการณ์ทํางาน มาเทียบโอน และสะสม
หน่วยกิตไว้ที�คลังหน่วยกิตแห่งชาติ แล้วนําไปขอรับปริญญาบัตรจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ โดยจะเริ�มต้นชว่งกลางป�
พ.ศ. 2566 นี� ซึ�งหน่วยกิตที�จะได้รับของแต่ละวิชาที�เรียน หรือการเทียบเคียงหน่วยกิตจากประสบการทํางาน ขึ�นอยูกั่บระเบียบ
และกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั�นๆ กําหนดด้วย 

“รัฐบาลดําเนินโครงการต่างๆ โดยมุ่งเป�ดโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้สามารถเข้าถึงป�จจัยพื�นฐานอยา่งทั�วถึง โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษาที�มุ่งหวังให้สงัคมไทยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งยั�งยืน และโดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�ในป�จจุบันที�โลก
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว จําเป�นต้องพัฒนาทักษะอยา่งต่อเนื�อง ขณะเดียวกัน ก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการที�
เปลี�ยนไป จึงได้เกิดโครงการนี�ขึ�น เพื�อเป�ดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงวิชาและหลักสูตรต่างๆ จากหลากหลายแหล่งเรียนรู้”
นางสาวรัชดา กล่าว 



ข่าวที�เกี�ยวข้อง
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กระทรวง อว. จับมือ SkillLane นําร่องคลังหน่วยกิตแห่งชาติ รับฝากและสะสม
หน่วยกิต ตามประกาศระบบคลังหน่วยกิตใหม่ เริ�มใน 4 ม. ชั�นนํา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกความรว่มมือกับ SkillLane เป�ดตัวโครงการนํารอ่งจัดทํา
คลังหนว่ยกิตแหง่ชาติ (National Credit Bank System) สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื�อรองรับการ
พฒันาคน

(https://mgronline.com/qol/detail/9650000094971)



ถอดบทเรยีนการศึกษาไทย สูก่ารยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมให้เด็กไทยใน
ศตวรรษที� 21

(https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000097167)



ออมสินเป�ดให้กู้สินเชื�อ MyMo-My Credit ผา่นแอป เล็งตั�ง บ.ลูกลุยนอนแบงก์

(https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000101108)



ม.มหดิล ศาลายา มีพิธีรับปริญญา แนะเลี�ยงเส้นทางโดยรอบ

(https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9650000100938)



เป�ดตัวสถานีอัจฉริยะ 5G Smart Station สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ต้นแบบสถานีอัจฉริยะ
แหง่แรกในไทยและอาเซียน

กําลังโหลด
(https://mgronline.com/politics/popular)
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