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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามแนวทางของระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ของสถาบัน

การอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก  จ านวน  4  แห่ง ได้มาโดยเจาะจงจากการ

พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ความพร้อมและสมัครใจของสถานศึกษา ได้แก่ 1) โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก 2) วิทยาลัยเทคนิคตาก 

3) โรงเรียนรามบริรกัษ์แม่สอดอินเตอร์ 4) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลดว้ย

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร ผลการนิเทศติดตามสถานศึกษา การสนทนากลุ่ม การ

ประชุมปฏิบัติการ และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และประเด็น  

ผลการวิจัยพบว่า การทดลองใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ในสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก ท าให้ 1) สามารถ

ขยายโอกาสการเรียนให้แก่ผู้เรียนในกรณีลาออก ย้ายสถาบัน กลับเข้าศึกษาต่อ และใช้วุฒิการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบและระดับ

การศึกษาที่ต่างกัน 2) สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ท างานใช้ประสบการณ์เทียบโอนกับหลักสูตรการศึกษาได้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตาม

หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) เกิดนวัตกรรมการท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษากับระดับมัธยมศึกษา และ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4) สามารถน าผลจากการทดลองไปใช้เป็นต้นแบบของระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู ้ใน

ระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
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Abstract 

The objective of this experimental study was to implement an administrative model of a credit bank system of vocational 

institutions in Tak Province. The voluntary response samples of this research validated by experts included four vocational institutions 

in Tak Province: Hightech Technological Tak, Tak Technical College, Ramborirug Maesot Inter School, and Maesod Technical 

College. The research instrument was a document synthesis form. Content analysis was used to analyze data from the document 

synthesis form, records of management supervision, group discussions, workshops, and knowledge sharing seminars.   

The results revealed that the system can 1) enhance learners’ opportunities for those who have discontinued their studies and 

subsequently wish to transfer the credits acquired to recommence in the same institution or in another institution, either in a different 

education system or at a different level;  2) offer opportunities for working adults to substitute working experience for credits                                   
in a curriculum in order to pursue continuous self-development according to the lifelong learning principle; 3) create innovation                        
in a collaborative network among vocational and secondary institutions and non-formal and informal education; and 4) be used                        
as a prototype for a credit bank system of vocational institutions to improve the quality of vocational education in Thailand. 

 

Keywords: Credit Bank System, Vocational Education 

 

บทน า 
การศึกษาในระบบ (Formal Education) แม้จะเป็นระบบการศึกษาหลักของทุกประเทศ แต่ยังมีข้อจ ากัดในด้านความ

เสมอภาคและทั่วถึง และสร้างผลเสียให้แก่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังที่ ไกรยส ภัทราวาท (Kraiyos Bhadravat, 2018) 
วิเคราะห์ว่าการที่เด็กไทยที่มีศักยภาพในการศึกษาประมาณ 670,000 คน ยังคงอยู่นอกระบบการศึกษา หรือประมาณร้อยละ 5 
ของประชากรในวัยเดียวกัน รวมทั้งนักเรียนยากจนด้อยโอกาสอีกมากกว่า 2,300,000 คน ที่มีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบ
การศึกษา ถือเป็นการเสียโอกาสชีวิตที่น่าเสียดาย องค์การยูเนสโกประเมินว่าการที่เยาวชนไทยที่มีศักยภาพแต่ต้องออกจากระบบ
จะสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 1.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่าปีละสอง
แสนล้านบาท  

รายงานเรื ่อง Global Perspectives on Recognizing Non-formal and Informal Learning : Why Recognition 
Matters ได้กล่าวถึงการยอมรับจากนักการศึกษา รัฐบาล และสาธารณชนท่ัวไปว่าการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา 
หรือจากการฝึกอบรมที่ก าหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสถานที่ท างาน ในกิจกรรมนอกระบบและไม่เป็นทางการ
ด้วย (Singh, 2015) ย่อมหมายความว่าการเรียนรู้ที่ส าคัญส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล หรือกลุ่มบุคคลมากกว่าการศึกษาใน
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือไม่มีการจ ากัดระยะเวลาของการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค “ดิสรัปต์
เทคโนโลยี” (technological disruption) จ าเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื ่องและตลอดชีวิต 
เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตของการถูกเลิกจ้าง (Vajarasatheanphong, 2019)  

การศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ มุ่งมั่น และพยายามให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค
และกว้างขวาง นอกจากน้ียังเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอย่างมาก 
เพราะเชื่อว่าการศึกษาตลอดชีวิต เป็นวิธีที่จะสามารถขุดลึกลงไปในตัวบุคคลเพื่อดึงศักยภาพ (Potential) และทรัพย์ในตน (The 
Treasure within) ของบุคคลออกมาได้และสามารถบูรณาการลงในกระบวนการศึกษาและการพัฒนาได้ทั ่วโลก (Medel-
Añonuevo, Toshio, & Werner, 2001)  

สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ เป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาก าลังคน แรงงาน และ
พัฒนาประเทศด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้ประชาชนอย่างกว้างขวางโดยใช้ “ระบบธนาคารหน่วย
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กิต” หรือ “Academic Credit Bank System – ACBS” และ “ระบบบัญชีการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Account 
System – LLAS” เป็นระบบที่รับรองผลการเรียนรู้ได้ตามหลักการ การรับรองและการให้หน่วยกิต (Recognition, Validation 
and Accreditation: RVA) และการรับรองผลการเรียนรู้เดิม (Recognition of prior learning: RPL) ได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งจากความรู้เดิมจากการศึกษาในระบบร่วมกับสิ่งที่ได้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้
ประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาปกติสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างกว้างขวาง สามารถวางแผนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ
ของตนตามเวลาสถานที่ท่ีเหมาะสมกับสภาพและความสนใจ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตของประชาชนได้โดยตลอด 
ซึ่งระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมและระบบมหาวิทยาลัยตามปกติไม่สามารถท าได้ (Trakarnpairoj, 2018) 

ระบบธนาคารหน่วยกิต (Academic Credit Bank System: ACBS) เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน า
ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ของตนเอง ที ่ได้จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาด้วยตนเอง หรือจาก
ประสบการณ์เรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ ผู้เรียนจะบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาด้วยตนเอง โดยบันทึก
ผลลัพธ์ของกิจกรรมการเรียนรู ้นอกระบบที ่หลากหลายดังกล่าวในรูปหน่วยกิต และน ามาประเมินเทียบโอนความรู ้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ของสถานศึกษา หากคณะกรรมการพิจารณาว่าสิ่งท่ีได้เรียนรู้มานั้นตรงกับสาระ
ส่วนใดของหลักสูตร ก็จะพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรนั้น เมื่อมีการสะสมหน่วยกิตให้ครบตามจ านวนที่
ก าหนดก็สามารถได้รับวุฒิการศึกษา การศึกษาระบบนี้จึงช่วยให้ผู้เรียนจบการศึกษาเร็วข้ึน เพราะช่วยลดขั้นตอนและความซ ้าซ้อน 
นอกจากนี้ ผู้เรียนหรือผู้ท างานยังมีโอกาสเชื่อมโยงการเรียนรู้ หรือประสบการณ์การท างาน ได้พัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่องมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถน าไปต่อยอดในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนา
ประเทศได้ในท่ีสุด (Youngwha, 2015; Siritarangsri, 2015; Ruenobcheoy, 2016; Trakarnpairoj, 2018)  

ระบบธนาคารหน่วยกิตในประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2542 และมีพัฒนาการเรื่อยมาตามล าดับ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2542 
(The National Education Act. B.E.2542, 1999) ก  าหนดให้ร ัฐต้องจัดหรือส่งเสร ิมให้เอกชนและทุก ๆ ส ่วนในสังคม               
จัดการศึกษาโดยยึดหลัก “การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน” ซึ่งหมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้  ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน  

หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการเทียบความรู้และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ผลการเรียน และก าหนดระเบียบการเทียบความรู้และแนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรียนในระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้
ออกประกาศและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการในเรื ่องนี้ เมื ่อ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549 ตามล าดับ นอกจากนี้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับท่ี 8 เป็นต้นมา ก็ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ  ระบุให้ใช้ระบบธนาคารหน่วยกิต และเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต  

อย่างไรก็ตาม จากรายงานวิจัยทดลองน าร่อง เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้ระบบ
การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับ
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่าก่อนการศึกษาทดลองนั้น ประเทศไทยยังไม่มีระบบการสะสมผลการเรยีนรู้
แบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank System) ในการส่งเสริมการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู ้เรียนและ
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ประชาชนทั่วไป มีเพียงการด าเนินการผ่านระบบการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ภายในของการ
จัดการศึกษาในระบบและหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นส าคัญ การเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ของหน่วยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ (Siritarangsri, 2016) การวิจัยดังกล่าวได้ด าเนินการทดลองน าร่องกับสถานศึกษาในจังหวัดตาก           
โดยก าหนดให้ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน
การวิจัยและพัฒนาการสะสมหน่วยการเรียนรู้การเทียบโอนผลการเรียนและผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย ท าการทดลองการสะสมหน่วยการเรียนรู้ตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจ ดังนี้ 

1. จัดให้มีคณะกรรมการสะสมหน่วยการเรียนรู้เพื่อด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้เทียบโอนผลการเรียนและผลการ
เรียนรู้ 

2. จัดท าและจัดเก็บเอกสารหลักฐานผลการเรียน การเทียบโอน ทะเบียนผู้เรียนและผู้ขอเทียบโอน เพื่อการสะสมหน่วย
การเรียนรู้ 

3. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนและผลการเรียนรู้ประสบการณ์ตั้งแต่การให้ค าแนะน า การรับเข้า การลงทะเบียน 
การประเมินผลการเรียน การเทียบโอน การประเมินสมรรถนะ การวัดและประเมินผล การสะสมหน่วยการเรียนรู้และก ารให้
ประกาศนียบัตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ตามปรัชญาและภารกิจของสถานศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการที่องค์กร
กลางสะสมหน่วยการเรียนรู้และต้นสังกัดก าหนด 

4. รับรองหน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนภายในสถานศึกษา 
5. รายงานผลการเทียบโอนผลการเรียนต่อองค์กรกลางสะสมหน่วยการเรียนรู้และต้นสังกัด 
ในบทความนี้ จะกล่าวถึงผลการทดลองของตัวอย่างวิจัยที่เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง เนื่องจากมีประเด็น

น่าสนใจน ามาใช้พัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้ กล่าวคือ สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับการรับรองประสบการณ์การ
เรียนรู้ในแบบที่ไม่มีโครงสร้าง และสามารถดึงความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่สามารถถ่ายโอนได้ ( transferrable) มาเทียบกับ
การเรียนรู้ที่ได้รับจากในระบบทั้งในประเภทอาชีวศึกษาด้วยกัน หรือกับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออุดมศึกษาก็ย่อมได้ ทั้งนี้จะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอันมาก เช่น ได้รับการยกเว้นการเรียนบางรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนประกอบอาชีพในระหว่างการศึกษาได้ง่าย
ขึน้ หรือเพื่อเทียบโอนส าหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการศึกษาตลอดชีวิต และยังเป็นการพัฒนาคนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา          
พ.ศ. 2560-2579 ด้วย 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการทดลองน าร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามแนวทางของระบบการ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก 2) วิทยาลัยเทคนิคตาก (ชื่อเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างตาก) 3) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (ชื่อเดิม วิทยาลัยการ
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อาชีพแม่สอด) 4) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 5) โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก 6) โรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์            
7) กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน ้าปิง  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดตากจ านวน 4 แห่ง ได้มาโดยวิธีการเจาะจงจากการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ความพร้อมและสมัครใจของสถานศึกษา ได้แก่ 1) โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก 2) วิทยาลัยเทคนิค
ตาก 3) โรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์ 4) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการ และ/หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา คณะกรรมการสะสมหน่วยการเรยีนรู้ที่สถานศกึษาจัดตั้งขึ้น คณะท างานที่
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนสถานศึกษาละ 3 – 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเคราะห์เอกสารที่รวบรวมข้อมูลจากการนิเทศ ติดตามของทีมวิจัย การประชุม 
และการสัมมนาท่ีจัดขึ้น 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยการ 1) สังเคราะห์เอกสารตามกรอบแนวคิดการวิจัย 2) สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อก าหนด
แนวทางการทดลอง จ านวน 1  ครั้ง และสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณารายงานผลการวิจัย จ านวน 2 ครั้ง 3) การประชุมปฏิบัติการ
นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อรับฟังความเห็นและจัดท าเกณฑ์การทดลองจ านวน 1 ครั้ง และประชุมปฏิบัติการถอด
บทเรียน จ านวน 2  ครั้ง 4) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโครงการวิจัย ตามที่ประชุม
และสัมมนาขึ้น  ตลอดจนการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ทั้งภาคสนาม และการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร ผลการ
นิเทศติดตามสถานศึกษา การสนทนากลุ่ม การประชุมปฏิบัติการและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน าเสนอข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และประเด็น  

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ผลการทดลองใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัด

ตาก มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 การด าเนินการตามแนวทางระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู ้ (Credit Bank System) ของสถาบันการ

อาชีวศึกษาในจังหวัดตาก พบว่า สถานศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองครั้งนี้สามารถด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดขึ้นตาม
แนวทางพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ครบทุกบทบาท กล่าวคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ใช้ช่ือว่า “คณะกรรมการสะสมหน่วยการเรียนรู้” ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนครูผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ ได้แก่ 1) จัดท าและจัดเก็บเอกสารผลการเรียน     
2) ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ 3) รับรองหน่วยการเรียนรู้ 4) รายงานผลการเทียบโอนต่อองค์กรกลางและ
ต้นสังกัด 5) จัดเก็บข้อมูลและถอดบทเรียนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่คณะวิจัยก าหนดครบทุกกิจกรรม 
(ยกเว้น โรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์ที่ยังไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในช่วงท าการทดลอง แต่มีการด าเนินกิจกรรมครบตาม
ก าหนด)  

1.2 ลักษณะการด าเนินการระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก พบว่าแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การด าเนินการภายในสถานศึกษา คือการด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนให้แก่ผู้ที่
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เข้ามาศึกษา หรือกลับเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาในกรณีที่ลาออกระหว่างการศึกษา หรือผู้ที่เรียนไม่จบกลับเข้ามาศึกษาต่อ     
2) การด าเนินการภายนอกสถานศึกษาให้แก่ผู ้เร ียนต่างสถาบันในกรณีย้ายสถาบัน เทียบโอนความรู ้และประสบการณ์                
ให้แก่ผู้ท างานท่ีต้องการวุฒิการศึกษาในการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอน
ให้แก่ผู้ที่ย้ายออกจากสถานศึกษา 

1.3 รูปแบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก พบว่าเป็นการสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ ที่เป็นผลมาจากการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบประสบการณ์ ในสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การ
เทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นระดับ 2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่อง 3) การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 4) การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินความรู้และประสบการณ์ โดยน าผล
การเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ดังกล่าวท่ีสะสมไว้ไปเข้าศึกษาต่อตามความตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 

1.4 รายวิชาที่มีการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนภายในสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก พบว่าแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) วิชาพื้นฐานตามสาขาวิชาสามัญ เช่น วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ 2) รายวิชา
ตามสาขาวิชาชีพ เช่น สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขายานยนต์ และสาขาการโรงแรม เป็นต้น 3) วิชาฝึกงาน 4) วิชาเลือก
เสรี รวมทั้ง 5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยสามารถเทียบโอนได้ทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนผ่ านเกณฑ์ ทั้งนี้การสะสมหน่วยการ
เรียนรู้และเทียบโอนภายนอกสถานศึกษาเป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่างสถานศึกษา ในระหว่างการทดลองระบบสะสมหน่วยการ
เรียนรู้และเทียบโอน  

1.5 การด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนก่อนการทดลองระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้และ
เทียบโอนของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก พบว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบโอนความรู้ให้แก่ผู้เรียนต่างสถาบันกรณีที่ยา้ย
สถานที่เรียน และเป็นการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู ้เรียนที่เป็นผู ้ท างานในสถานประกอบการที่ต้องการวุฒิ
การศึกษา      ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อปรับฐานเงินเดือนและวุฒิการศึกษาในสายอาชีพ 

1.6 การด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนหลังการทดลองระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้และ
เทียบโอนของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก พบว่าเป็นการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนออกนอกระบบการศึกษา เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เชื่อมโยงหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในทุกระบบและระดับชั้นเข้าด้วยกัน โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา เป็นการหาแนวทางร่วมกันในการลดข้อจ ากัดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

1.7. ประสบการณ์และประวัติการด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอน ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก พบว่ามีสถานศึกษา 2 แห่งที่ยังไม่เคยด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนอย่าง
เป็นระบบมาก่อน ได้แก่ โรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยีตาก และโรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์ ส่วนสถานศึกษาที่เคยการ
ด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนในรอบ 5 ปีย้อนหลังมี 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคตาก 
ซึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อเทียบโอนความรู้ให้แก่ผู้เรียนต่างสถาบันกรณีที่ย้ายสถานที่เรียน และเป็นการ เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนที่เป็นผู้ท างานในสถานประกอบการที่ต้องการวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง        
เพื่อปรับฐานเงินเดือนและวุฒิการศึกษาในสายอาชีพ จากการทดลองครั้งนี้พบว่าสถานศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์สะสมหน่วย
การเรียนรู้และการเทียบโอนมาก่อนจะมีอุปสรรคในด้านแนวทางการด าเนินงาน เพราะไม่มีกรณีตัวอย่างจากสถานศึกษาในกลุ่ม
เดียวกัน เช่น โรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์ ไม่สามารถศึกษากรณีตัวอย่างจากสถานศึกษาอื่น ซึ่งเป็นสถานบริบาลใน
ลักษณะเดียวกัน  
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1.8. การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาต่างประเภทการศึกษาในจังหวัดตาก พบว่า
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการทดลองสามารถสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างประเภทการศึกษา ได้แก่ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ท าให้สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ คือวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่สอด ท าให้ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนที่สะสมไว้ไปเทียบโอน เพื่อศึกษาต่อใน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยไม่ต้องเรียนซ ้า  

1.9. การเทียบโอนประสบการณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก พบว่าสถานศึกษาที่เข้าร่วมการทดลอง 
สามารถด าเนินการเทียบโอนเฉพาะผลการเรียนที่น าไปสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ ส่วนการเทียบโอนประสบการณ์ พบว่ามี เพียง
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเคยมีประสบการณ์การด าเนินการเทียบโอนประสบการณจ์ากการศึกษานอกระบบ ให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์
การท างานเพื่อเทียบโอนประสบการณ์กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

2. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสถาบัน 
2.1 สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้อย่าง

เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาหลายแห่ง เช่น  โรงเรียนไฮเทค -เทคโนโลยีตาก และโรงเรียนราม
บริรักษ์แม่สอดอินเตอร์ ไม่มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงประสบการณ์ในการสะสมหน่วยการเรียนรู้ แต่ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ
ทั้งจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันในกลุ่มย่อย ก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น และเกิดการด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้สถานศึกษายังได้แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา เนื่องจากการน าระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการศึกษาท าให้มีโอกาส และทางเลือก
ให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เป็นรูปแบบหนึ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ใน
ระหว่างการด าเนินการวิจัย ยังท าให้สถานศึกษาได้เห็นแนวทางรูปแบบในการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนจากสถานศึกษาที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice) 

2.2 สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การด าเนินงานระหว่างสถานศึกษาที่
ด าเนินการทดลองระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ ท าให้เกิดแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้ง
ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาให้สอดคล้องกันทั้งในด้านหลักสูตร เนื้อหาวิชา เพื่อรองรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตของผู้เรียนในอนาคต 

2.3 บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก เกิดความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยและเป็น
หนึ่งในกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนน าร่อง ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนได้อีกครั้ง จึงถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของโรงเรียนและครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในการทดลองระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนผลการ
เรียน (มีนาคม – พฤษภาคม 2559) โรงเรียนไฮเทค–เทคโนโลยีตาก ได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที ่ออกกลางคันและที่มีปัญหาไม่สามารถมาเรียนต่อได้จ านวน 19 คน ผลปรากฏว่าสามารถ
ด าเนินการเทียบโอนรายวิชาได้ 85 รายวิชา ให้แก่ผู้ที่ขอสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นนักเรียนหรือเคย
เป็นนักเรียนโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ท าให้ผู้เรียนสามารถกลับเข้ามาศึกษาต่อโดยลดความซ ้าซ้อนในการเรียนรายวิชา 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษา ผู้ปกครองเห็นความส าคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนกลับเข้ามาศึกษาต่อในระบบ ผู้เรียนสามารถศึกษา
ต่อได้ในระดับชั้นที่สูงข้ึนโดยการเทียบโอน หรือสะสมหน่วยการเรยีนรู้เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการศึกษาให้แก่ผูเ้รยีน เปิดโอกาส
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ให้ผู้เรียนน าผลการเรียนที่ได้จากการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนไปศึกษาต่อในสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาในความ
ร่วมมือ หรือสถานศึกษาที่มีการจัดท าระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอน 

2.4 การสร้างเครือข่ายและบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา (MoU) ในการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์การ
เทียบโอน จากสถานศึกษาที่มีประสบการณ์เทียบโอนขึ้นเป็นครัง้แรกในประเทศอย่างเป็นรปูธรรมให้แก่สถานศึกษาในทุกระดับและ
ประเภทของการศึกษา (อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ได้เข้าใจมากขึ้น 
เช่น วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นสถานศึกษาที ่เคยด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู ้และเทียบโอนในปีการศึกษา 2552              
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยเป็นการเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน
จากสถานประกอบการ เพื่อเทียบโอนประสบการณ์กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  จึงได้น า
ประสบการณ์ดังกล่าวมาสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่สอด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียน ผลการด าเนินการ พบว่ามีผู้เข้ารับการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนรายวิชาให้ผู้เรียนจ านวน 17 คน  

2.5 ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบและประเภทการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ทั้งในด้านของหลักสูตร และรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ และเทียบโอน
ระหว่างรูปแบบการศึกษาได้ สอดคล้องกับความพร้อมของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน เช่น โรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอนิเตอร์ 
ได้จัดท าเกณฑ์การสะสมหน่วยการเรียนรู ้เพื ่อเทียบโอนรายวิชา ในกรณีสะสมหน่วยการเรียนรู ้จากสถานศึกษาภายนอก 
สถานศึกษาในเครือข่าย ผู ้ที ่จบการศึกษาตามหลักสูตรศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่สอด 
นอกจากนี้ ผู้ที่จบการศึกษาสามารถน าหน่วยกิตที่สะสมไว้ทั้งหมดมาเทียบโอนได้ หรือสามารถศึกษาต่อในระดับพยาบาลกับ
สถานพยาบาลที่ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกล้วยน ้าไท โรงพยาบาลศุขเวช โรงพยาบาลเดอะซี
เนีย และโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับผู้เรียน 
3.1 ผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา การทดลองการสะสมหน่วยการเรียนรู้ครัง้นี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษาในระบบ ได้มีโอกาสในการกลับเข้าสู่การศึกษาในระบบอีกครั้ง อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการเรียนในรายวิชาที่
เคยเรียนหรือศึกษาส าเร็จแล้วไมต่้องเรียนซ ้าในรายวิชาดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลกัสูตรในระยะเวลาที่
เร็วขึ้น เช่น ผู้เรียนของโรงเรียนไฮเทค–เทคโนโลยีตาก ที่ออกกลางคันและที่มีปัญหาไม่สามารถมาเรียนต่อได้จ านวน 5 คนได้ขอ
สะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนกลับเข้ามาศึกษาต่อ และช่วยลดความซ ้าซ้อนในการเรียนรายวิชา ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา หรือกรณีโรงเรียนรามบริรักษ์แม่สอดอินเตอร์ ได้จัดท าเกณฑ์สะสมหน่วยการเรียนรู ้ภายในสถานศึกษา โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียนที่ลาออกกลางคัน โดยสถานศึกษามีหน้าที่เก็บสะสมหน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียน และออกใบรับรองหน่วย
การเรียนรู้ที่สะสมไว้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในสถานศึกษาอ่ืนได้ เป็นต้น 

3.2 ผู้เรียนในระบบการศึกษาสามารถศึกษาต่อและเก็บสะสมหน่วยการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท างานเพื่อการสร้าง
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่กว้างมากขึ้นให้แก่ผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและ
ครอบครัว ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learning) สามารถน าความรู้และประสบการณ์การ
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ท างานในภาคปฏิบัติมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสะสมหน่วยการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่
นอกระบบการศึกษาและมีความต้องการเข้ามาศึกษาต่อในระบบสามารถเข้ามาศึกษาในระบบ โดยผ่านการน าประสบการณ์ท างาน
ที่เคยปฏิบัติมาเทียบโอนความรู้เพื่อศึกษาต่อในระบบได้ เช่น วิทยาลัยเทคนิคตากได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียนตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเทียบโอนให้แก่กลุ ่มทหารกองประจ าการ ซึ ่งมี
ประสบการณ์การท างาน โดยพิจารณาการเทียบโอนตามเอกสาร เช่น หนังสือรับรองการปลดประจ าการจากผู้บังคับหน่วยทหาร
ตั้งแต่ระดับกองพัน หรือผู้บังคับบัญชากองร้อยอิสระหรือผู้บังคับการเรือชั้น 3 ขึ้นไป หรือสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน โดย
ก าหนดค่าระดับผลการเรียนเป็น ผ่าน เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในงานอาชีพ ลดการเรียนซ ้าในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มี
ความรู้และประสบการณ์ ลดระยะเวลาเรียน การเดินทาง และค่าใช้จ่าย ผู้เรียนเลือกเรียนตามความต้องการ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. ผลการทดลองใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก สามารถอภิปรายได้

ดังนี ้
1.1 สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตากมีความพร้อมในการทดลองใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ และมี

แนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรมในอนาคต ดังจะเห็นได้ว่าทุกสถาบันสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ
ที่ก าหนดให ้แสดงให้เห็นว่าสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตากตระหนักและเข้าใจความส าคัญของระบบธนาคารสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีแนวทางที่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็
ตาม รวมถึงผลการเรียนจากการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานดว้ย 
(The National Education Act. B.E.2542, 1999) และยังสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้ออก
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา (Office of Vocational Education 
Commission, 2017) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ของการศึกษาทั้งระบบโดยรวม มีแต่การ
เทียบโอนผลการเรียนตามระบบที่เป็นทางการ อีกทั้งยังมีปัญหาเนื่องจากความหลากหลายของการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่ไม่
สามารถเชื่อมโยงกันได้ (Trakarnpairoj, 2018) ดังนั้นภาครัฐจึงควรพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู ้ขึ ้นประกอบด้วย 
แนวคิด การจัดโครงสร้างองค์การโดยการจัดตั้งหน่วยงานกลางสะสมการเรียนรู ้ การ ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการสะสมหน่วยการเรียนรู้ผู้เรียน และกลยุทธ์การด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติที ่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Siritarangsri, 2016) ทั ้งนี้อาจศึกษาจากรูปแบบการด าเนินงานของต่างประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมาจากวิสัยทัศน์ที่
ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนประชาชนทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาเพื่อให้คนเป็นก าลังพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบธนาคารหน่วยกิต (Academic Credit Bank System – ACBS) 
เป็นนวัตกรรมส าคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว (Kwon, Schied, & Kim, 2011) โดยมีสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งชาติ 
(National Institute for Lifelong Learning –NILE)  ท ี ่ก ่อต ั ้ งตามพระราชบัญญัต ิการศึกษาตลอดชีว ิต (The Lifelong 
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Education Act of 2007) ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนด าเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Academic Credit Bank System – ACBS) (Usher, 2014)  

1.2 ลักษณะและรูปแบบการด าเนินงานระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ของสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก 
จากการทดลองพบว่าแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นระดับ 2) การ
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่อง 3) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 4) การเทียบโอนผล
การเรียนจากการประเมินความรู้และประสบการณ์ โดยน าผลการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ดังกล่าวที่สะสมไว้ไปเข้า
ศึกษาต่อตามความตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ การสะสมหน่วยการเรียนรู้และ
การเทียบโอน รายวิชาที่เทียบโอน และกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน ยังมีรายละเอียดการด าเนินการที่แตกต่างกัน และยังไม่ได้ด าเนินการ
ครบถ้วนทุกรูปแบบ เช่น สถาบันส่วนใหญ่ด าเนินการเทียบโอนเฉพาะผลการเรียนที่น าไปสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่จะกลับเข้ามาศึกษาต่อ ส่วนการเทียบโอนประสบการณ์มีการด าเนินการเพียงสถาบันเดียว เป็นต้น ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะแต่ละสถาบันอยู่ในระยะทดลองน าร่องและมีกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนต่างกัน ใน
อนาคตหากมีจ านวนความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น จ าเป็นต้องมีแนวทางการด าเนินการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอน
ให้ครบทุกรูปแบบ จึงควรมีการตกลงและสร้างความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเกณฑ์ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน หรือมีหน่วยงานกลางของรัฐที่ท าหน้าที่รับผิดชอบระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอน สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ของ อนุชัย รามวรังกูร และ
นลินรัตน์ รักกุศล (Ramwarungkura and Rakkusol, 2015) ได้เสนอว่ารัฐจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับผิดชอบในการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่คุณวุฒิวิชาชีพโดยน าระบบสะสมหน่วยกิตมาใช้เพื่อ
การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เดิม รวมทั้งความรู้ทักษะของผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว มาเทียบเป็น
หน่วยกิตและเก็บสะสมไว้ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

1.3 การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาต่างประเภทการศึกษาในจังหวัดตาก พบว่า 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการทดลองสามารถสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างประเภทการศึกษา ได้แก่ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย การสร้างความร่วมมือนี้นับว่าเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางที่ส าคัญของการด าเนินงานระบบธนาคารสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ เพราะจะช่วยพัฒนาระบบการด าเนินงานในด้านนี้ให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มาจากการศึกษาต่างระบบและต่างระดับกันได้ 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลจากการทดลองมีความสอดคล้องกับระบบของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ระบบ Australian 
Qualification Framework (AQF) ซึ ่งมีการก าหนดคุณวุฒิที ่มีการเชื ่อมโยงกับคุณวุฒิข้ามกลุ ่มการศึกษา (Cross-sector 
qualification linkages) ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อเป็นการตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่ง
จะน าคุณวุฒิไปใช้เชื่อมโยงกับหลักสูตรหรือคุณวุฒิทางการศึกษาประเภทใดก็ได้ตามข้อก าหนดของ AQF โดยไม่จ าเป็นจะต้องเป็น
วุฒิที่ใกล้เคียงกัน เช่น เชื่อมโยงระหว่าง Advanced Diploma และ Bachelor Degree หรือ SSCE กับ VET Certificates การ
เชื่อมโยงคุณวุฒิของประเทศออสเตรเลียนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ โดยเรียนแบบควบ
ปริญญาหรือเรียนจากคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาแล้วน าคุณวุฒิดังกล่าวไปเทียบโอน เพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ หรือจะใช้
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามาเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเปลี่ยนสาขาโดยเรียนวิชาพื้นฐานบางวิชาแล้วต่อยอดในสาขาใหม่เพื่อให้ได้รับ
คุณวุฒิสาขาอ่ืนได้ เป็นต้น (Office of the Education Council, 2010) 
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2. ผลลัพธ์ของการทดลองใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)  
2.1 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสถาบัน พบว่า สถาบันที่เข้าร่วมการทดลองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสะสมหน่วย

การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานระหว่างสถานศึกษาที่ด าเนินการทดลองระบบสะสม
หน่วยการเรียนรู้ ท าให้เกิดแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกภู มิใจที่สามารถ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนได้อีกครั้ง เกิดการสร้างเครือข่ายและบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศกึษา 
ในการเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์การเทียบโอน และมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบและประเภท
การศึกษา ผลลัพธ์ดังกล่าวท าให้สถาบันการอาชีวศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สังคมศตวรรษที่ 21 ได้มากขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 และหลักการจัด
การศึกษาที่เป็นสากล เพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นวิธีที่จะสามารถดึงศักยภาพ (Potential) และทรัพย์ในตน (The Treasure 
within) ของบุคคลออกมาได้ (The National Education Act. B.E.2542, 1999; Medel-Añonuevo, Toshio, Werner. 2001) 

2.2 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน กล่าวคือได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้น าผลการเรียนรู้และประสบการณ์การ
ท างานหรืออาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มารับรองและเทียบโอนกันได้  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานมี
โอกาสเชื่อมโยงการเรียนรู้หรือประสบการณ์การท างานสามารถพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและความซ ้าซ้อนและความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการเรียนและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลลัพธ์ดังกล่าวท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยสามารถเชื่อมโยงการท างานเข้ากับการศึกษาได้ และมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาโดยไม่มีอุปสรรคเรื่องความเหลือ่มล า้ทั้งด้านเศรษฐกิจ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับจุดเน้นของ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ที่มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน (Office of the 
Education Council, 2017)  

กล่าวโดยสรุป การทดลองระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ในสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก 4 แห่ง ท าให้เกิดระบบ
ทางเลือกที่ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถาบันได้จัดการศึกษาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ที่บัญญัติให้การศึกษา
เป็นการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตสร้างเครือข่ายสถานศึกษา และเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาและระดับการศึกษาเข้าด้วยกัน เกิดเอกภาพและการบูรณาการ
ทางการบริหารจัดการศึกษา ผลจากการทดลองนี้สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบของการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank System) ในระดับอาชีวศึกษา ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารที่ก่อให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู ้ (Credit Bank System) ในระดับอาชีวศึกษา สถาบันควรก าหนด

ผู้รับผิดชอบด้านการสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนโดยเฉพาะ โดยให้มีบทบาทและหน้าที่ 1) จัดท าและจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานผลการเรียน การเทียบโอนทะเบียนผู้เรียนและผู้ขอเทียบโอนเพื่อการสะสมหน่วยการเรียนรู้ 2) ด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียนและผลการเรียนรู้ประสบการณ์ตั้งแต่การให้ค าแนะน า การรับเข้า การลงทะเบียน การประเมินผลการเรียน การเทียบโอน 
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การประเมินสมรรถนะ การวัดและประเมินผล การสะสมหน่วยการเรียนรู้และการให้ประกาศนียบัตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ
การเรียนรู้ตามปรัชญาและภารกิจของสถานศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการที่องค์กรกลางสะสมหน่วยการเรียนรู้และต้นสังกัด
ก าหนด 3) รับรองหน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนภายในสถานศึกษา และ 4) รายงานผลการเทียบโอน
ผลการเรียนต่อองค์กรกลางสะสมหน่วยการเรียนรู้และต้นสังกัด 

1.2 ผลการทดลองใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู ้ท าให้ทราบความพร้อมของสถานศึกษา ปัญหาและ
อุปสรรคที่ยังขาดหน่วยงานกลางที่จะท าหน้าที่บริหารจัดการและเช่ือมโยงกันทั้งระบบ ดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
จัดตั้งหน่วยงานกลาง รวมทั้งจัดตั้งคณะท างานเตรียมการจัดระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ การน าร่องจัดการสะสมการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เช่ือมโยงกันทั้งระบบ 

1.3 ควรวางแผนอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ของสถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่อ่ืน 
2.2 ควรศึกษาการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยการเรียนรู้ของสถานศึกษาในทุกระบบการศึกษา 
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