
 

 

53252402 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ค าส าคัญ   : การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา / การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด 
                และประเมินผลการเรียนรู้ 
 ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ : การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงาน         
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมสังกัดส านักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.นพดล        
เจนอักษร และ อ.ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ.์ 221 หน้า.  
 

การวิจัยครั้งนื้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและประเมินผล
การศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 28 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นายทะเบียน ครูวัดผลและครูผู้สอน รวมโรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 
168 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวัดและประเมินผลการศึกษาที่สร้างขึ้น
ตามแนวคิดของกมล ภู่ประเสริฐ และคณะ กับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ความถี่ ร้อยละ มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม       
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
         2. การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม และรายด้าน           
อยู่ในระดับมาก 
         3. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด     
และประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
_________________________________________________________________________ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา………………………………..……                                               ปีการศึกษา 2555 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. …………………..…………………. 2. …………………..……………………..  
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53252402: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION ADMINISTRATION /   
 ASSESSMENT MISSIONS ON STUDENT’S LEARNING PERFORMANCES 
 TASSANEE SRISAWAS. THE EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 
ADMINISTRATION AND THE PERFORMANCES OF ASSESSMENT MISSIONS ON STUDENT’S 
LEARNING OF SCHOOLS IN NAKHON PATHOM PROVINCE UNDER THE JURISDICTION OF 
THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. 
MAJ.NOPADOL CHENAKSARA, RTAR, Ph.D., AND MATHANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 221 pp. 
 

 The purposes of this research were to determine 1) the educational measurement 
and evaluation administration of schools in Nakhon Pathom province under the 
Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9 2) the performances of 
assessment missions on student’s learning of schools in Nakhon Pathom province under 
the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9 and 3) the relationships 
between educational measurement and evaluation administration and the performances 
of assessment missions on student’s learning of schools in Nakhon Pathom province 
under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9. The samples 
were 28 schools in Nakhon Pathom province under the Jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 9. The respondents were school administrators, school 
vice-administrators for academic affair or heads of academic affair , heads of learning 
department, a register of school, an evaluation teacher, as well as a teacher ; 6 persons 
per school, in total of 168 persons. The research instrument was a questionnaire regarding 
the educational measurement and evaluation administration of Kamol Puprasert et al. and 
the assessment missions on student’s learning performances of the Office of Basic 
Education Commission. The statistics used in data analyzing were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. 
 The findings were as follows; 
 1.The educational measurement and evaluation administration of schools in 
Nakhon Pathom province under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area 
Office 9, as a whole and as an individual aspect, was at a high level.  
 2. The performances of assessment missions on student’s learning of schools 
in Nakhon Pathom province under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service 
Area Office 9, as a whole and as an individual aspect, was at a high level.   

3. There was the significant relationship between the educational measurement 
and evaluation administration and the performances of assessment missions on student’s 
learning of schools in Nakhon Pathom province under the Jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 9 at .01 level of statistical significance.  
_____________________________________________________________________________ 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง ในการให้ค าปรึกษาแนะน า
ปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบรูณ์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร และ           
อาจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์  
ประธานในการสอบ ดร. จตุรงค์ อินทรรุ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ตลอดจน        
การตรวจ แก้ไข ปัญหา ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยดีตลอดมา และคณาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหาร
การศึกษาทุกท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ อาจารย์ประจ าภาควิชา
พื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.บ ารุง ช านาญเรือ อาจารย์ประจ า
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร. สามารถ รอดส าราญ      
ผู้อ านวยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ดร.อดุลย์ วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ 8 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 และอาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารย์ประจ าภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์       
ในการตรวจสอบ และให้ค าแนะน า แก้ไข เพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้อ านวยการโรงเรียน
และคณะครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวน
หญิง โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก ในการทดลองเครื่องมือในการวิจัย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล     
ของการวิจัยในครั้งนี้อย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณ ส าหรับค าปรึกษาแนะน า ความช่วยเหลือ และปรารถนาดี ด้วยความจริงใจอันมีค่า 
จากผู้อ านวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา พี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคนในโรงเรียนสถาพรวิทยา และเพื่อนนักศึกษา
ปริญญาโทรุ่น 30 สาขาการบริหารการศึกษาทุกท่าน จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
ประโยชน์และคุณค่าแห่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องกราบบูชาพระคุณบิดา มารดา 
และพี่น้องทุกคน ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้กับผู้วิจัยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
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