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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบ
โอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และ (2) ตรวจสอบคุณภาพของระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน
ที่พัฒนาขึ้น 
 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 สร้างระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและคณะครูผู้มี
ประสบการณ์ด้านการเทียบโอน ผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 17 คน เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความ
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เหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสมีา 
จ านวน 32 คน และนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 13 จ านวน 30 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นระบบประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนและแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการพัฒนาระบบ พบว่า 1) ระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา สังกัดส า นักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) งานเตรียมการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ  (1.1) 
แผนด าเนินงาน (1.2) คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน (1.3) คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน และ 
(1.4) งานก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  (2) งานด าเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 
คือ (2.1) ส่วนน าเข้า (2.2) ส่วนประเมินความรู้และประสบการณ์และ (2.3) ส่วนรายงานผล  (3) งาน
รายงานผล และ (4) งานน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงงาน 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื ่อเทียบโอน พบว่า ผู ้ใช้ระบบมีความคิดเห็นว่าระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ฯ มีประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง อยู่ในระดับ
มาก  
ค าส าคัญ: ระบบประเมินผลการเรียนรู้ การเทียบโอน อาชีวศึกษา  

 

  



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

        

167 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

Abstract 
The objectives of this research were (1) to develop the knowledge and 

experience evaluation system in transferred education for technical diploma curriculum 
of colleges under the Vocational Education Commission; and (2) to verify quality of the 
developed knowledge and experience evaluation system. 
 The research operation comprised two stages. The first stage was the 
development of the knowledge and experience evaluation system in transferred 
education for technical diploma curriculum of colleges under the Vocational Education 
Commission with the use of Delphi Technique.  The research informants were 17 experts 
and teachers who had experiences on transferring of learning outcomes in colleges 
under the Vocational Education Commission. The employed research instrument was a 
questionnaire on opinions toward appropriateness and feasibility of the system.  
Statistics employed for data analysis were the frequency, percentage, and mean, with 
the use of Delphi Technique.  The second stage was the quality verification of the 
developed knowledge and experience evaluation system in transferred education.  
Research informants were 32 administrators, section heads and instructors of Nakhon 
Ratchasima Vocational College, and 30 purposively selected students of Vocational 
Diploma in Business Computer Program.  The employed research instruments were the 
developed knowledge and experience evaluation system in transferred education, and 
a questionnaire concerning the developed knowledge and experience evaluation 
system in transferred education. Statistics employed for data analysis were the mean, 
and standard deviation. 
 Regarding results of the system development, it was found that 1) the 
developed knowledge and experience evaluation system in transferred education for 
technical diploma curriculum of colleges under the Vocational Education Commission 
was composed of four components, namely, (1) the preparation work which comprised 
four sub-components: (1.1) operational plan, (1,2) qualifications of the persons to be 
evaluated, (1.3) qualifications of evaluation committee members, and (1.4) the work of 
determining indicators and evaluation criteria; (2) the operational work which comprised 
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three sub-components, namely, (2.1) the input, (2.2) the evaluation of knowledge and 
experience, and (2.3) the reporting of outcomes which consisted of the outcome 
reporting work and the application of evaluation results for work improvement; 2) results 
of quality verification of the developed knowledge and experience evaluation system 
in transferred education showed that the system users had opinions that the developed 
system was useful, feasible, appropriate, and accurate at the high level.    
Keywords: Learning outcome evaluation system, Transfer of experience, Vocational  
       education 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  การจัดการศึกษาต้องให้ความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ การบูรณา
การตามความ เหมาะสมของแต่ ละระดับ
การศึกษา มิใช่ให้เรียนรู้เป็นส่วน ๆ เพราะความรู้
แบบแยกส่วนจะน าไปสู่การกระท าแบบแยกส่วน 
ท าให้เกิดการเสียดุลยภาพและเกิดวิกฤติการณ์
ขึ้น การศึกษาเรียนรู้จ า เป็นต้องให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้แบบเชื่อมโยงเป็นองค์รวม สามารถบูรณา
การหรือเชื่ อมโยงความรู้และน า ไปใช้ เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต (ประเวศ วะสี , 
2550, น. 176) การศึกษาที่ดีควรจะสร้างให้คน
ฉลาด เป็นคนดีและมีความสุข กระบวนการ
เรียนรู้ควรช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีเรียนและ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ที่
แท้จริงนั้นไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเสมอไป 
ครูควรเปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  การเรียนแบบ
ใหม่จึงเป็นการเรียนตามความพร้อม ผู ้เรียน
สามารถเรียนได้ทุกเวลา เรียนที่ไหน สอบที่ไหน

เมื่ อใดก็ ได้ (รุ่ งแก้วแดง , 2545, น. 184) ซึ่ ง
สอดคล้องกับพ ร ะ ร า ช บ ัญญ ัต ิก า ร ศ ึกษ า
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 25 
ก าหนดไว ้ว ่าการจ ัดการศ ึกษานั ้น  รัฐต้อง
ส่งเสริมจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ในอดีตที่ผ่านมามีคนจ านวนน้อยที่จะได้
เข้าสู่การศึกษาในระบบได้ เนื่องจากการจัด
การศึกษาในระบบมีข้อจ ากัดหลายประการทั้งใน
ด้านการขาดโอกาสและความเสมอภาคของ
ประชาชน การขาดแคลนทรัพยากรทาง
การศึ กษาและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง ของกา รจั ด
การศึกษาในระบบโรงเรียน (สุนทร ยุทธชนะ, 
2545, น. 1) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ  สั งคมและการ เมือง  ตลอดจน
เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ของมนุษย์สงูมาก 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วีดิทัศน์ 
คอมพิวเตอร์  สามารถช่วยให้ผู้เรียนจ านวนมาก
ที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ได้
รับรู้และเรียนรู้ข่าวสารข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง
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และทั่วถึง จึงเป็นที่มาของการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนกับครูผู้สอน
โดยตรง (ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 8) ผู้เรียน
ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง โ ดย อุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การ
เรียนการสอนในอนาคตจึงมีแนวโน้มเป็นการ
เรียนการสอนในลักษณะการฝึกอบรมหลักสูตร
ในระยะสั้น การกวดวิชา การชี้แนะ การให้
ค าปรึกษา การสอนทางไกลผ่านสื่อโทรทัศน์ การ
สอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปและการสร้าง
ความรู้โดยผู้เรียน   
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 ตามมาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพใ ห้จัด ได้ ใน  3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ แต่ต้อง
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
ทั้ ง ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  แ ล ะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษาเน้น
การฝึกทักษะให้มีความช านาญในด้านสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ การฝึกทักษะไปประกอบอาชีพ
ได้ ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อให้ได้
คุณวุฒิ การศึ กษาในหลั กสู ตรต่ า ง  ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก าหนด เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป หรือผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งผู้
ที่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน สามารถ
น าประสบการณ์การท างานใช้ในการเทียบโอน
ผลการเรียน และสามารถเข้ารับการศึกษาหรือ
ศ ึก ษ า ต ่อ ใ น ร ะ ด ับ ก า ร ศ ึก ษ า ที ่ส ูง ขึ ้น ไ ป 
(Evan, 1990 อ้า งถึง ใน  ส ุนทร ยุทธชนะ , 
2545, น.  2) ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มวุฒิ
การศึกษา และยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวมทั้งเพื่อขอยกเว้นการเรียนในรายวิชาของ
สถานศึกษาที่เข้าเรียน  
 ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินไว้ 
3 ด้านได้แก่ ความรู้/ทักษะประสบการณ์และ
ผลงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมใน
การท าหน้าที่ประเมินความรู้และประสบการณ์ ผู้
ขอเทียบโอนที่มาจากสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ขอเทียบโอน  
ปัญหาการติดต่อขอความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการบางแห่ง ส่วนกรรมการที่ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน หรืออาจารย์
จากสถาบันอ่ืนที่ได้รับเชิญมาเพื่อการเทียบโอน 
ครูผู้สอนหรือผู้ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ เป็น
บุคลากรในสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
ครูผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการประกอบอาชีพที่มีส่วนส าคัญต่อการ
เทียบโอนประสบการณ์นั้น ๆ ส่วนวิธีการวัดและ
ประเมินผลแตกต่างกันตามความรู้และความ
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เข้าใจของคณะกรรมการของแต่ละสถานศึกษา
ซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ใน
การประเมิน ท าให้ขาดเกณฑ์การประเมิน ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันและสามารถน าไปใช้ในทุก
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การพัฒนาระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน จากการ
วิจัยครั้งนี้ ท าให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษาได้มี ระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเน้น
เป้าหมายที่การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
นอกระบบ และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
มาตรา 50 และมาตรา 51 สถาบันต้องจัดระบบ
การจัดการให้เอ้ืออ านวยแก่ ผู้มีประสบการณ์ ผู้
ผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้และผู้ที่
ผ่านการอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถเทียบโอนผล
การเรียนหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพ โดยจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ 
ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์วิชาชีพมาเทียบ
โอนเป็นผลการเรียนและสะสมเป็นหน่วยกิตและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาในหลักสูตรที่
สนใจได้ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมามีการจัดเก็บ
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่
เหมาะสม ท าให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมา สามารถ
น า ไปใช้ ในการประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ประสบการณ์ของผู้ขอรับการประเมินได้อย่าง
ถู กต้ อง  เชื่ อถื อ ได้  และมี ความเหมาะสม 
นอกจากนั้นยังมีระบบสารสนเทศช่วยในการ
ตัดสินใจ และเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อสร้างระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอนที่พัฒนาขึ้น 

 
นิยามศัพท์ 
 1. การเทียบโอนผลการศึกษา หมายถึง 
การน าผลการศึกษาและผลการเรียนรู้ ที่เป็น
ความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ชีวิตหรือจาก
ประสบการณ์การท างาน การเข้าร่วมกิจกรรม 
ชมรม กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และสังคม การ
ฝึกอาชีพ เกียรติบัตร รางวัล วุฒิบัตร ผลการ
เรียนจากสถานศึกษาทั้งจากการเรียนรู้ในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย มาประเมินเข้าสู่
ห ลั ก ก า ร เ ที ย บ โ อ น ร ะ ดั บ ใ ด ร ะ ดั บ ห นึ่ ง 
ประกอบด้วย (1) การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ และ (2) การเทียบโอนผลการ
เรียนรายวิชา/กลุ่มวิชา 
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 2. ระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน หมายถึง ระบบซึ่ง
ประกอบด้วยงานย่อย ๆ ที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ (1) 
งานเตรียมการ ประกอบด้วย แผนด าเนินงาน 
คุณสมบัติผู้ขอประเมิน กรรมการประเมิน ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ (2) งานด าเนินการ (3) งาน
รายงานผล และ (4) งานน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงงาน 
 3. การพัฒนาระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน หมายถึง 
การด าเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาสารสนเทศใน
การตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธภิาพ 
โดยพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของ
บุคคล จากประสบการณ์การท า งานหรือ
ประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้การรับรองคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบุคคล ในด้านความรู้และ
ประสบการณ์  เที ยบกั บฺ เ กณฑ์ม าตรฐาน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมี
การใช้โปรแกรมระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ส าหรับจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน คณะกรรมการประเมินและงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ท าให้การสืบค้นข้อมูล 
การปรับปรุงแก้ไขและการรายงานผลท าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

 
 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

 1. ได้ระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อยที่สัมพันธ์กัน มีเป้าหมายในการ

ด าเนินงานที่เหมือนกัน ท างานประสานกันอย่าง

เป็นระบบ มีการรายงานผลและน าผลการ

ประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบที่ได้สามารถน าไปใช้

กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีการ

ด าเนินการประเมินความรู้และประสบการณ์

ให้กับนักเรียนนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ระบบที่

ได้สามารถแก้ปัญหาการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินที่สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการก าหนดไว้

แตกต่างกัน ท าให้ผลที่ ได้แตกต่างและไม่มี

มาตรฐาน 

 2. ได้โปรแกรมระบบประเมินผลการ

เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ท าให้การ

จัดการข้อมูล ผู้ขอรับการประเมินคณะกรรมการ

ประเมิน รายวิชาที่ขอประเมิน ครูที่ปรึกษา มี

การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาที่

น าระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์

เพื่อเทียบโอนไปใช้ มีโปรแกรมส าหรับสืบค้น

ข้อมูลและรายงานผลการประเมินได้สะดวก
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รวดเร็วขึ้น ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ การ

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจึงสามารถท าได้ง่าย และ

รวดเร็ว มีความปลอดภัยจากโปรแกรมที่มีการ

ก าหนดระดับของผู้ใช้งาน 

 
วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 
ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 สร้างระบบประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ระบบ  
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
การศึกษาดูงานสถานศึกษา และสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินและการเทียบโอน
ผลการเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน
เพื่ อน า มา ใช้ ส า หรั บ เป็ นแนวทา ง ในการ
สังเคราะห์ระบบ 
 ขั้นตอนที่ 2  การสังเคราะห์ระบบ 
เป็นการร่างระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ให้ได้องค์ประกอบ
ย่อยแต่ละองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน 
 ขั้นตอนที่ 3  การออกแบบระบบ  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เพื่ อ เที ยบโอนที่ ส่ ง ไปใ ห้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มาจากคณะครูผู้มีประสบการณ์
ด้ านการ เที ยบโอนของสถานศึกษาสั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 
17 คน วิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีความ
เหมาะสม ดัชนีความเป็นไปได้ และดัชนีความ
สอดคล้อง  
 ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนาต้นแบบ 
เป็นการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายด์ เอสคิวแอล 
(MySQL) และโปรแกรมพีเฮชพี (PHP) มีขั้นตอน
ด าเนินการได้แก่ การออกแบบโปรแกรม ส่วน
แสดงผล ระบบฐานข้อมูล รหัสโปรแกรมและ
จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม 
 ระยะที่  2  ตรวจสอบคุณภาพ
ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน 
  ผู้วิจัยได้น าระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) จ านวน 30 คนและบุคลากร
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จ านวน 32 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อระบบด้านการใช้ประโยชน์ ความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง   
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
     ผลการวิจัย 

 1.  ผลการพัฒนาระบบ ระบบที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดังนี้ 
   1.1 ระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ    
  อ ง ค์ ป ร ะ กอ บ ที่  1  ง า น
เตรียมการ ประกอบด้วย (1) แผนด าเนินงาน 
ประกอบด้วย งานวางแผน งานครูที่ปรึกษา งาน
ประชาสัมพันธ์ งานลงทะเบียนผู้ขอรับการ
ประ เมิน  ง านประ เมินผลการ เรี ยนรู้ จ าก
ประสบการณ์ งานติดตามผลและตรวจสอบ (2) 

คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน (3) คุณสมบัติของ
คณะกรรมการประเมิน และ (4) งานก าหนดตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  
  อ งค์ ป ร ะ กอบ ที่  2  ง า น
ด าเนินการ ประกอบด้วย ส่วนน าเข้า ส่วน
ประเมินความรู้และประสบการณ์ และส่วน
รายงานผล  
  องค์ประกอบที่ 3 งานรายงาน
ผล ประกอบด้วย  รายงานข้อมูลของงาน
เตรียมการ รายงานข้อมูลของงานด าเนินการ 
รายงานผลการประเมินรายบุคคลและรายงาน
ผลการประเมินแบบกลุ่ม 
  องค์ประกอบที่ 4  งานน าผล
การประเมินไปใช้ปรบัปรุงงาน เปน็การรายงานผล
การปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 1  โครงสร้างระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระบบประเมินผล

การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ฯ 

องค์ประกอบท่ี 

1 

งานเตรียมการ 

 

องค์ประกอบท่ี 

2 

งานด าเนินการ 

 

องค์ประกอบท่ี 

3 

งานรายงานผล 

 

องค์ประกอบท่ี 

4 

งานน าผลการ

ประเมินไปใช้

ปรบัปรุงงาน 

 

แผนด าเนนิงาน 

 

คณุสมบตัผิู้ขอรบั

การประเมิน 

 

งานวางแผน 

 

 

งาน

ประชาสัมพันธ์ 

งาน 

ครูท่ีปรึกษา 

งานลงทะเบียนผู้

ขอรับการ

ประเมิน 

งานประเมินผล

การเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์

งานติดตามผล

และตรวจสอบ 

ส่วนน าเข้า 

 

ส่วนประเมิน

ความรู้และ

ประสบการณ ์

ส่วนรายงานผล 

 

รายงานผลการ

ปรบัปรุงงานที่

เกี่ยวข้อง 

การเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

คุณสมบัติผู้

ขอรับการ

ประเมิน 

คณุสมบตัิ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การประเมิน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ประเมิน 

รายงานข้อมูลของ

งานเตรียมการ 

รายงานข้อมูลของ

งานด าเนินการ 

รายงานผลการ

ประเมินรายบคุคล 

รายงานผลการ

ประเมินแบบ

กลุ่ม 

คณุสมบตัิของ

คณะกรรมการ

ประเมินผลฯ 

งานก าหนดตัวบ่งชี้

และเกณฑก์าร

ประเมิน 
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 1.2 โปรแกรมระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน พัฒนา
โดยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายด์ เอสคิวแอล
และโปรแกรมพีเฮชพี ท างานบนระบบปฏิบตักิาร 

Windows 10 โป รแกรมประกอบด้ วย เมนู
ผู้ใช้งาน งานเตรียมการ งานด าเนินการ งาน
รายงานผลและงานที่เก่ียวข้อง 

ภาพที่ 2 ส่วนหน้าจอเมนูหลักของโปรแกรม 
 

2.   ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์        
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ใช้มี
ความคิดเห็นต่อระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอนว่ามีประโยชน์ มีความ
เป็นไปได้ มีความเหมาะสมและมีความถูกต้อง อยู่
ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้ น สู ง ข อ งสถ านศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นส าคัญ
ที่น ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 1.1 ระบบประเมินผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ประสบผลส าเร็จได้ 
เริ่มจาก  
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  1) กระบวนการสร้างระบบ 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ระบบ สังเคราะห์
ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนาต้นแบบและ
ประเมินระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2536, น. 5) การพัฒนาระบบต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ สังเคราะห์
ระบบ สร้างแบบจ าลองระบบและการทดสอบ
ระบบ ภายในระบบที่สร้างขึ้นมีหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและท างานสัมพันธ์กัน งานวางแผน
รับผิดชอบโครงการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประชาสั มพันธ์  ครูที่ ป รึ กษา  ลงทะ เบียน 
ประเมินผลและคณะกรรมการติดตามผล มีการ
เชิญคณะกรรมการมาประชุมร่วมกัน ชี้แจง
บทบาทหน้าที่ภารกิจแต่ละงาน ร่วมกันก าหนด
งบประมาณที่ ใ ช้  ร ะยะ เ วลากา รท า ง าน 
กระบวนการท างาน รายงานผลการปฎิบัติงาน
แต่ละงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขงานที่มีปัญหา
จากรายงานดังกล่าว โดยงานติดตามผลและ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์  
ศรีฟ้า (2544, น. 11) สาโรช โศภีรักษ์ (2550) 
เสน่ห์ จุ้ยโต (2551, น. 15) และองค์ประกอบ
ของระบบได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ 
  2)  แนวคิดการสร้างระบบฯ ที่
สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาระบบประเมิน
ของ นิโว (Nevo, 1983. อ้างถึงใน สมคิด พรม
จุ้ย , 2535, น. 46) ปรับปรุงและขยายค าถาม
หลักที่สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เสนอใหม่

เป็น 10 ค าถาม การประเมินคืออะไร มีหน้าที่
อะไรบ้าง อะไรคือสิ่งที่ประเมิน สารสนเทศที่ได้
จากการประเมิน ควรใช้เกณฑ์อะไร ประเมินเพื่อ
ใคร มีวิธีการอย่างไร ใครมีหน้าที่ประเมิน และ
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน สอดคล้องกับ
ระบบที่สร้างขึ้น มีการก าหนดคุณสมบัติผู้ขอรับ
การประเมิน เป็นนักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์อาชีพ จากหลักฐานการฝึกอบรม 
แฟ้มสะสมงาน ใบวุฒิบัตร ใบรับรองงานจาก
นายจ้าง ส าหรับใช้ในการประเมินเบื้องต้นโดยครู
ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า จากคู่มือการประเมิน
เบื้องต้นและประเมินความรู้จากประสบการณ์  
ที่งานประชาสัมพันธ์จัดท าไว้ให้ จากนั้นเขียนใบ
ค าร้องในแบบฟอร์มขอประเมินเบื้องต้นที่งาน
ลงทะเบียนผู้ขอรับการประเมิน และเข้ารับการ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการประเมินเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า 3 คน ผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการ
ประเมินเบื้องต้น มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน
ความรู้และประสบการณ์จากคณะกรรมการ
ประเมิน โดยมีวิธีการหลากหลายเพื่อตรวจสอบผู้
ขอรับการประเมินว่ามีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ความช านาญ เจตคติ ตรงตามรายวิชาที่
ขอเทียบโอนหรือไม่ โดยต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการประเมิน จึงจะสามารถน าผล
จากการประเมินไปขอเทียบโอนรายวิชาที่
ต้องการได้ 
  3)  กระบวนการท างานของ
งานเตรียมการ เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ
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ของระบบฯ เพราะเป็นส่วนที่ผู้บริหารและ
บุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องต้องท าความเข้าใจให้
เห็นความส าคัญของการประเมินความรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ผู้วิจัยน าเสนอให้
เห็นว่ากระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินและงาน
ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ในส่วน
ของงานที่เกี่ยวข้องใน(1) แผนด าเนินงาน ได้แก่ 
งานวางแผน งานครูที่ปรึกษา งานประชาสัมพนัธ์ 
งานลงทะเบียน งานประเมินผลและงานติดตาม
ผล ในระบบฯ ผู้วิจัยได้น าแผนด าเนินงานมาเป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ง า น เ ต รี ย ม ก า ร  เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการในงานที่เกี่ยวข้อง ได้ท าความเข้าใจ
ถึงสิ่งที่จะประเมิน ซึ่งแผนด าเนินงานครั้งนี้ได้
น าเสนอให้เ ห็นหน้าที่ รับผิดชอบของงานที่
เกี่ยวข้องในระบบฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
การประเมินที่กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้
จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนนั้น ผู้ประเมิน
ต้องวิเคราะห์สิ่งที่ประเมินเพื่อท าความเข้าใจสิ่ง
ที่ประเมินก่อนที่จะด าเนินการประเมิน  
 4)  กระบวนกา รท า ง านของ ง าน
ด าเนินการ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้งานประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นผู้ด าเนินการ เริ่ม
จากการท าความเข้าใจสิ่งที่จะประเมิน ก าหนด
เป็นคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินแยกตามรายวิชา มีการเก็บ

รวบรวมจากหลายแหล่ง เช่น แฟ้มสะสมงาน 
วุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ผลงานหรือชิ้นงาน
ที่ได้รางวัล และวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ได้
รายงานผลการประเมิน จะได้สารสนเทศจากการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการประเมินเบื้องต้นโดย
คณะกรรมการประเมินเบื้องต้น สิ่งที่ส าคัญของ
ขั้นตอนนี้คือการก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่
ล ะ ร า ย วิ ช าที่ คณะกร รมกา รป ระ เมิ น ใน
สถานศึกษาต่าง ๆ น าไปใช้ร่วมกันและเป็น
แนวทางเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการประเมิน ท าให้ได้
เกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐาน เหมาะสม
ส าหรับการประเมินเพื่อเทียบโอนได้ 
 5)  การรายงานผลและงานน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงงาน เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของระบบฯ งานติดตามผลได้วิเคราะห์ผล
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบ สรุปผลและ
น าสารสนเทศจากผลการประเมินไปใช้ในการ
ตั ด สิ น ใ จป รั บป รุ ง แล ะพัฒน า ระบบ ง า น
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอนได้ทันที  ในกรณีที่ งานติดตามผล
ตัดสินใจได้และน าเสนอสรุปผลการประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เสนอต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการในการประชุมเพื่อขอความ
สนับสนุนและช่วยเหลือในการที่จะร่วมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้



 

178 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ พื่ อ เ ที ย บ โ อ น  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 1.2 โปรแกรมระบบประเมินผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน พัฒนาขึ้น
เพื่อประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการในงานที่
เก่ียวข้อง มีฐานข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน เกณฑ์
การประเมิน ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ประเมิน หลักสูตรรายวิชา แผนกวิชา ครูที่
ปรึกษา และรายงานผลการประเมิน ท าให้
สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจได้สะดวกและรวดเร็ว  
 ด้านการท างานของโปรแกรม ซึ่ ง
ประกอบด้วยเมนูย่อยได้แก่ เมนูงานเตรียมการ 
เมนูงานด าเนินการ เมนูรายงานผลและเมนูงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่ามีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมินไว้อย่างเป็นระบบท า
ให้สะดวกต่อการเรียกข้อมูลมาตรวจสอบและ
แก้ไขได้ตามต้องการ อธิบายเนื้อหาชัดเจนและ
สอดคล้องกับโปรแกรม อ่านแล้วปฏิบัติตามได้
ง่าย และภาพประกอบมีส่วนช่วยให้เข้าใจและ
ปฏิบัติได้ดีขึ้น  
 2. การตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์   
 จากการทดลองน าระบบประเมินผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนไปใช้ 
พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบประเมินผล

การเรียนรู้ เห็นว่า ระบบประเมินฯ สามารถ (1) 
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา 
ท้องถิ่นและชุมชน มีประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบกบั
เวลาที่ ใช้ในการด าเนินการ และมีส่วนช่วย
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นอกระบบ (2) มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้
จริงกับการเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์ 
ท าความเข้าใจได้ง่าย ประเมินได้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์
การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ (3) มีการ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้อง
ต่อการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และ 
(4) มีความถูกต้องตรงกับการปฏิบัติงานจริง  
ช่วยให้ได้สารสนเทศที่เชื่อถือได้  ให้สารสนเทศที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ ในการด าเนินการเทียบ
โอนความรู้จากประสบการณ์ส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อ เสนอแนะในการน าระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอนไปใช้กับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 1.1 การประชาสัมพันธ์การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ต้องมีการก าหนด
แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน 
งบประมาณที่ใช้ในการท าคู่มือ เอกสาร และมี
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การติดตามผลการด าเนินงาน และบุคลากรต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ สามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และถูกต้องให้กับผู้สนใจ
ได้   
 1.2 การ ให้ค า แนะน า กา ร เตร ีย ม
หลักฐาน เอกสารที่ใช้ส าหรับการประเมิน
เบื้องต้นโดยครูที ่ปรึกษา  ต้องมีความรู้ความ
เข้ า ใจใน เกณฑ์การ เทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ มีประสบการณ์สอนไม่ต่ ากว่า 3 ปี
และผ่านการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ และเป็น
ครูผู้ สอนในสาขาวิชา เดียวกับผู้ ขอรับการ
ประเมิน และควรมีการติดต่อกับผู้ขอรับการ
ประเมินผ่านทางสื่อโซเชียลที่สะดวก รวดเร็ว 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล ฯลฯ 
 1.3 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ความรู้และประสบการณ์ ควรใช้เกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐาน เดี ยวกัน ในแต่ ละรายวิช า  โดย
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าเกณฑ์การ
ประเมิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาแต่ละแห่งในการน าไปใช้ 
 1.4 การก าหนดหลักสูตรที่ใช้ในการ
เทียบโอน ควรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในแต่
ละรายวิชามีการก าหนดหน่วยสมรรถนะ การวัด
และประเมินผลในแต่ละหน่วยสมรรถนะ สอดคล้อง
กับงานในอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ 

 1.5 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดควรมีหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการ
ประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเทียบโอน 
เพื่อท าหน้าที่ เป็นศูนย์ส าหรับการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนั้น ๆ  
 2. ข้ อ เสนอแนะ ในการน า ระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ไปใช้
กับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 2.1 สามารถน า ระบบ ไป ใช้ ไ ด้ กั บ
หลั ก สู ต ร ป ร ะก าศ นี ยบั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง 
พุทธศักราช 2557 ทุกหลักสูตรของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เนื่องจากรหัสวิชาทุกวิชาจะไม่ซ้ ากัน เกณฑ์การ
ประเมินแต่ละวิชาไม่ซ้ ากัน ส่วนรหัสนักเรียน
นักศึกษา ของแต่ละสถานศึกษาสามารถก าหนด
ได้ถึง 15 หลักซึ่งเพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละ
อาชีวศึกษาจังหวัดได้ แต่ควรมีการตกลงกันใน
เบื้องต้นในการก าหนดรหัสก่อนด าเนินการ   
 2.2 ควร เ ต รี ยมความพร้ อมของ
บุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารของสถานศึกษาให้
เห็นความส าคัญของการน าระบบไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ และด าเนินการตามข้อก าหนดของ
องค์ประกอบของระบบ มี การเตรี ยมการ 
ด าเนินการ รายงานผลและติดตามผล แก้ไข 
ปรับปรุงพัฒนาให้ระบบงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 2.3 ควรจัดแผนการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคลเหมาะสม
มากกว่า เป็นกลุ่ม เพราะการน าความรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนัน้ย่อมมีความ
แตกต่างกันเป็นรายบุคคล 
 2.4 ควรติดตามประเมินผลในระยะยาว 
เพื่อดูความเป็นไปได้ของการน าข้อมูล จากการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน  
 2.5 ควรน า ไป ใช้กั บหลั กสูตรฐาน
สมรรถนะ  เป็นหลักสูตรที่ มีการออกแบบ
หลักสูตรร่วมกับกลุ่มธุรกิจ สถานประกอบการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
ตลาดแรงงาน สามารถเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์การท างานกับหน่วยกิตได้ 
 2.6 รายงานผลที่ ได้จากโปรแกรม 
สามารถรายงานได้เฉพาะผลการประเมินแบบ

รายบุคคลและแบบรายกลุ่มจ าแนกตามรายวิชา
เท่านั้น ส่วนรายงานข้อมูลเตรียมงานสามารถ
รายงานได้ครบทุกงาน 
 3.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอน ควบคู่ไปกับระบบคลังข้อสอบ เพื่อ
เป็นแนวทางในการวัดและประเมินความรู้ ตัดสิน
ผู้ขอรับการประเมินผลความรู้จากประสบการณ์
ต่อไป 
 3.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
เทียบโอน บนสมาร์ทโฟน โดยใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส ซึ่งอ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
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