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การวิจัยครั้งนื้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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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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ผู้อ านวยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ดร.อดุลย์ วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ 8 ส านักงานเขตพื้นที่
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ในการตรวจสอบ และให้ค าแนะน า แก้ไข เพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้อ านวยการโรงเรียน
และคณะครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวน
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ของการวิจัยในครั้งนี้อย่างดียิ่ง 
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จากผู้อ านวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา พี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคนในโรงเรียนสถาพรวิทยา และเพื่อนนักศึกษา
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โลกได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นสังคม         
แห่งการเรียนรู้ตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่า “โลกยุคไร้พรมแดน”     
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษายุคใหม่จะต้องพัฒนาคนให้มี
ความสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารเป็น โดยสามารถน ามาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ 
การศึกษาต้องเตรียมคนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีความสามารถ
ควบคุมวิกฤติเศรษฐกิจได้ การศึกษาจะต้องบรรลุเป้าหมายในการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  องค์กร
แห่งการเรียนรู้และสั งคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา และยกระดับการศึกษาของประเทศให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันกับนานาชาติไ ด้1 
การศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน เพราะการจัดการศึกษาเป็นปัจจัย
หลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของบุคคล เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
สร้างภูมิปัญญาให้แก่บุคคล การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยให้ประชาชนมีคุณธรรม สามารถ
ด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต มีความสามารถ      
ในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีศักดิ์ศรี สามารถพัฒนาตนเอง 
และร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม2 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษาคือการท าให้
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ ของหลักสูตร สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตได้ อย่างเหมาะสม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศนั้น เน้นเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้ 
ของคนไทย โอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ

                                                        
 1กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ, พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปกำรศึกษำพ.ศ.2542 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2545) , 1-3. 
 2วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคกำรบริหำรส ำหรับนักบริหำรกำรศึกษำมืออำชีพ (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 16. 
 3สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, หลักกำรจัดกำรศึกษำยุคใหม่ (ม.ป.ท., 2548), 103. 
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สังคมในการบริหารและจัดการศึกษาและมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการหลัก (4 ใหม่)   
คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่4 การบริหารจัดการ ถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มี
ความส าคัญมากกับการแข่งขันในยุคไร้พรมแดน หรือยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่จะต้อง
จัดระบบการบริหารจัดการให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น5 การศึกษาได้ก้าว 
เข้าสู่ยุคของการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ และริเริ่มแนวทางใหม่ ซึ่งต้องมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา     
และการประกันคุณภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษาต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน ในส่วนของการวัด  
และประเมินผลการเรียนก็เช่นกัน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตร        
เพราะว่า คุณภาพของการวัดและประเมินผลเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการศึกษาโดยรวม6 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติได้ถูกตราขึ้นมาให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้เสนอสาระส าคัญเพื่อเป็น  
แนวทางการปฎิรูปการศึกษา ทั้งปรัชญาการศึกษาและความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารการศึกษาใหม่7 ในหมวด 4 แนวทางการจัด
การศึกษา ระบุไว้ใน มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษา
อย่างชัดเจน สรุปได้ว่า บทบาทส าคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลักตอบสนองต่อผู้เรียน โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด การจัดการเรียน      
การสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติและพฤติกรรมการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผล

                                                        
 4ณรงค์ โปว่ณิชชากร, “ผู้บริหารกับการวางแผน” ใน เอกสำรโครงกำรสัมมนำวิชำกำร 
เรื่อง “บทบำทของผู้บริหำรกับกำรปฎิรูปกำรศึกษำทศวรรษที่ 2”. (พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553), 2. 

5ศิรวิรรณ เสรีรัตน์และคณะ, องค์กำรและกำรจัดกำร (กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2545), 17. 
 

6ไพศาล หวังพานิช, “การวัดและประเมินผลการเรียน,” วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ  
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24, 71,เข้าถึงเมื่อ 10 
มกราคม 2555,บทความจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย http://www.thailis.or.th/tdc/ 

7ศิริชัย กาญจนวาสี, “นโยบายการประเมินผลการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ,” ใน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่ สุวิมล ว่องวาณิช, บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 3. 
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ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา 8 การประกาศ         
ใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการวัดและประเมินผู้เรียน เพื่อไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน    
ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข การวัดและประเมินผู้เรียนเป็นขั้นตอนหนึ่ง ที่มีความส าคัญยิ่ง  
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการตรวจสอบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
เป้าหมายที่พึงปรารถนาตามสาระแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหรือไม่ 9 สถานศึกษาต้องมี
กระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไป อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนถูกต้อง
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน และการประเมิน
ภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้10 เพื่อสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ได้มากที่สุด การประเมินการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงเน้นผู้เรียน   
เป็นส าคัญด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และพิจารณาสาระต่าง ๆ ด้วยความครอบคลุม มีจ านวน
ครั้งในการประเมินมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม11   
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียน และน าพาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน          
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการทางสมอง และเน้นคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบ

                                                        
 

8ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.2552 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 18. 
 

9วรรณี แกมเกตุ, “การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน,” ใน กำรประเมินผล  
กำรเรียนรู้แนวใหม่ สุวิมล ว่องวาณิช, บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 25. 
 10กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 
12. 
 11พิสณุ ฟองศรี, กำรประเมินทำงกำรศึกษำ : แนวคิดสู่กำรปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ :  
พรอพเพอร์ตี้พริ้น, 2550), 75. 
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สารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และน าผลการที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน12 การที่องค์การหนึ่งองค์การใดจะสามารถ
บริหารหรือด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้นั้น ย่อมต้องอาศัย
การบริหารที่ดี13ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ คือ วิธีการ/ แนวทางการปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้องค์การ
สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นองค์การ จึงจ าเป็นต้องมีปัจจัยหลัก 
แห่งความส าเร็จเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของทุกระดับในองค์การ
ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารขององค์การรู้ว่าต้องท าสิ่งใดบ้าง เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ขององค์การตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ14 การจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบต้องมีความเข้าใจในเรื่องกระบวนการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ เพื่อแก้ไข
พัฒนาหรือส่งเสริมสนับสนุนได้15ในด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาเช่นกัน         
การปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษาที่ไม่เป็นระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นงานที่
ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล16 ดังนั้น สถานศึกษาต้องก าหนดรูปแบบ      
แนวทางการวัดให้สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตร ประเมินผลกิจกรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง        
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา และบูรณาการ      
อยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ด าเนินควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการ หรือการประสม

                                                        
 12กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้.         
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรูต้ำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 6. 

13อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ รายงานการวิจัย เรื่อง ภารกิจ โครงสร้าง 
และอัตราก า ลังของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มปท. 2544. 
 14ส านักงาน กพ. อ้างถึงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคกำรบริหำรส ำหรับนักบริหำร
กำรศึกษำมืออำชีพ, 17. 

15ศักดิ์สิน ช่องดารากุล, ยุทธศาสตร์ที่น่าจะน ามาสู่การจัดการมัธยมศึกษาที่ดีมีคุณภาพ,”
วำรสำรวิชำกำร 14, 1 (มกราคม – มีนาคม 2554) :84. 
 16กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2553), 5. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
5 

 

5 
 

ประสานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน จะส่งผลดีต่อการพัฒนา
การศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 

ปัญหำกำรวิจยั 

ในช่วง พ.ศ. 2545 – 2550 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่รู้หนังสือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 .
ในปี 2545 เป็น 7.4 .ในปี 2550 (สถิติของ IMD) การประเมินของ PISA ในปี 2546 และปี 2549 
พบว่าเด็กไทยมีความสามารถในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ ากว่าเด็กในกลุ่ม
ประเทศ OECD มาก และมีการวิจัยพบว่าเด็กไทยมีการอ่านหนังสือน้อยมาก ผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.รอบสอง ปี พ.ศ. 2548 – 2551 พบว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 22,425 แห่ง มีร้อยละ 79.7 ที่ได้มาตรฐาน และร้อยละ 20.3 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบระดับชาติ พบว่า คุณภาพผู้เรียน
ต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นหลายปัจจัย ปัจจัยหลักคือครู หรืออาจเกิดจาก
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน17        
ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ 
รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้ และมีโอกาสได้เรียนนอกห้องเรียน
อย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับสภาพปัญหาของประเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT, 
TIMSS, PISA ต่ าในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ รวมถึง
ปัญหาด้านวิกฤตทางสังคมเกี่ยวกับความแตกแยก ความรุนแรง และปัญหาทุจริต ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น านโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลและสภาพปัญหาของการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยก าหนด
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ได้กล่าวถึง ภารกิจ    
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาว่า ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียน     
เป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง                 
และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนา18 ปี พ.ศ.2555 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศไทย และสรุปว่าปัญหาของคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                                        
17กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สรุปผลกำรด ำเนนิงำน 9 ปี 

ของกำรปฏิรปูกำรศึกษำ ( พ.ศ. 2542 – 2551) (กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2552), 1-6. 
 

18ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือครูอัตรำจ้ำงยุคปฏิรูป (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554),17-18. 
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ของไทย มีสาเหตุมาจากการมีระบบประเมินผลที่ผิดพลาด โดยการประเมินโรงเรียนและครูแทบจะไม่มี
ความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน และยังสร้างภาระต่อครูมากมาย ซึ่งมีผลในการดึงครูออกจาก
นักเรียน ส่วนการสอบมาตรฐานนั้น แม้โดยหลักการจะเป็นการวัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง    
แต่ก็มีปัญหาคุณภาพของข้อสอบ และไม่มีการเปิดเผยคะแนนสอบเฉลี่ยของโรงเรียนต่อสาธารณะ
อย่างเป็นระบบ ระบบการประเมินที่เป็นอยู่ จึงไม่เชื่อมโยงกับการสร้างความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจในการยกคุณภาพการศึกษา19 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)    
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จ านวน 61 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน 
ผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการเช่น ผลการประเมินภายนอกรอบที่ 2 จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. 
มีจ านวน 56 โรงเรียนที่ผ่านการรับรอง และไม่ผ่านการรับรองจ านวน 5 โรงเรียน20 ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2552 – 2553 มีคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่ค่อนข้างต่ า       
ดังแสดงในตารางที่ 1 - 4 
 
 
  
 
 
 
 

                                                        
 

19สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และศุภณัฎฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, ควำมล้มเหลวของระบบกำรประเมินผล
กำรศึกษำไทย:สำเหตุและข้อเสนอแนะ, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555, บทความจากหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์http://www.thaonline.com 

20ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 , งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน, 
รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ประจ ำปีงบประมำณ 2554, 57-61.  
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ตารางที่ 1  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
              ปีการศึกษา 2552 – 2553 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              จ านวน 61 โรงเรียน 

ล าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
สพม.9 ระดับประเทศ สพม.9 ระดับประเทศ 

1 ภาษาไทย 35.54 35.35 41.55 42.80 
2 สังคมศึกษาฯ 39.39 39.70 40.89 40.85 
3 ภาษาอังกฤษ 20.72 22.54 13.73 16.19 
4 คณิตศาสตร ์ 24.45 26.05 22.95 24.18 
5 วิทยาศาสตร ์ 28.10 29.16 27.90 29.17 
6 สุขศึกษาฯ 56.76 56.70 72.17 71.97 
7 ศิลปะ 33.46 32.95 28.58 28.48 
8 การงานอาชีพฯ 33.93 33.86 46.85 47.07 

เฉลี่ย 34.04 34.54 36.83 37.59 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ,  
        รำยงำนข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2553 , 5. 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 – 2553 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรงเรียน 
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9 พบว่า ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศทุกป ี
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2552 – 2553 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
               จ านวน 61 โรงเรียน 

ล าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
สพม.9 ระดับประเทศ สพม.9 ระดับประเทศ 

1 ภาษาไทย 44.57 46.47 40.71 42.61 
2 สังคมศึกษาฯ 34.23 36.00 45.07 46.51 
3 ภาษาอังกฤษ 21.33 23.98 16.23 19.22 
4 คณิตศาสตร ์ 25.79 28.56 12.05 14.99 
5 วิทยาศาสตร ์ 29.18 31.03 29.39 30.90 
6 สุขศึกษาฯ 45.58 45.37 62.26 62.86 
7 ศิลปะ 37.93 37.75 32.36 32.62 
8 การงานอาชีพฯ 33.04 32.98 43.66 43.69 

เฉลี่ย 33.96 35.27 35.22 36.68 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ,  
        รำยงำนข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2553 , 7. 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 – 2553 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรงเรียน 
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9 พบว่า ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 8        กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศทุกป ี
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
   ปีการศึกษา 2553 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน 

ล าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

1 ภาษาไทย 31.32 17.31 67.55 15.15 

2 คณิตศาสตร ์ 25.81 6.50 81.93 11.57 

3 วิทยาศาสตร ์ 25.04 15.92 70.37 13.70 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา,  
        รำยงำนข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2553 , 21. 
 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
              ปีการศึกษา 2553 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              จังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน 

ล าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

1 ภาษาไทย 32.06 18.48 62.52 18.99 

2 คณิตศาสตร ์ 26.57 6.70 79.89 13.42 

3 วิทยาศาสตร ์ 26.52 14.97 67.11 17.91 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ,  
        รำยงำนข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2553 , 21. 
 
 จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS)           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม เป็นการประเมิน 3 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์                 
และวิทยาศาสตร์ พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนของผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ า  
  



 
10 

 

10 
 

ผลสัมฤทธิ์เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนให้ออกมาเป็นรูปธรรม 
คือ เป็นผลรวมของผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการซึ่งจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพ        
และประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน21 ดังนั้น จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 จะเห็นได้ว่า คุณภาพของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้แก่
จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมนั้น น่าจะมีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้อง และมีอิทธิพลในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ จุดมุ่งหมายของการเรียน การจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล22 ซึ่งเป็นตัวก าหนดคุณภาพนักเรียนที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด   
อีกทั้งในระบบการศึกษาที่เป็นสากลทั่วโลก ต่างยอมรับว่าบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการน าพา
การศึกษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ผู้บริหาร23 ถือเป็นบุคคล และต าแหน่งที่มีความจ าเป็นต่อ
ความเป็นไปของโรงเรียน24 เป็นกุญแจส าคัญที่ไขไปสู่การเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ25 ผู้บริหารจะต้อง
ท าตัวมีศรัทธาและมีทัศนคติต่อหลักการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
ท าให้เกิดความกระจ่างขึ้นในใจของตนเอง จนมองเห็นเป็นภาพรวมสุดท้ายของผลผลิต ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียน26 การเรียนการสอนเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของสถานศึกษา เพราะเป็น
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง การเรียนการสอนที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ27   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับการวัดประเมินผลเป็นสิ่งที่ท าควบคู่กันไป เพื่อที่จะได้          

                                                        
21ศักดิ์สิน ช่องดารากุล, ยุทธศาสตร์ที่น่าจะน ามาสู่การจัดการมัธยมศึกษาที่ดีมีคุณภาพ,”

วำรสำรวิชำกำร 14, 1 (มกราคม – มีนาคม 2554) :91. 
22ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 165. 
23สมชาย เทพแสง, “บทบาทของผู้น า,” วำรสำรข้ำรำชกำรครู 22, 1 (ตุลาคม – 

พฤศจิกายน 2544) : 44. 
24สมพงษ์ สิงหะพล, “เป้าหมายความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน” วำรสำรวิชำกำร 13, 

4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2553) : 34. 
25Sergiovanni , อ้างถึงใน สงบ ประเสริญพนัธุ์, ร่วมกันสรรคส์ร้ำงคุณภำพโรงเรียน 

(กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2543), 79. 
26บุญเลิศ เขียนวงศ์, กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเพื่อสนับสนุนกำรปฎิบตัิกำรศึกษำ,  

เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/wijai/management.htm 
27กมล ภู่ประเสริฐ, กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 

บริษัท ก.พล จ ากัด, 2545), 39. 
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เห็นพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ตลอดเวลา28 ผู้บริหารและผู้สอนต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจเป็นอย่างดี ในกระบวนการวัดผลและกระบวนการสร้างข้อสอบที่มีมาตรฐาน รวมทั้งจะต้องให้
ความส าคัญเป็นพิเศษต่อวิธีการวัดผลในสถานศึกษาของตน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป29 นอกจากนี้งานวิจัยของ 
กลูลิสัน (Gullickson) ระบุอุปสรรคที่ท าให้การประเมินนักเรียนไม่ถูกต้องว่ามีหลายประการ ได้แก่  
1) การเตรียมครูไม่เหมาะสม หลักสูตรฝึกหัดครูไม่สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน       
การประเมินนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่เน้นแต่การสอนด้านการทดสอบ แต่ให้ความส าคัญ
น้อยกับการใช้ผลการประเมินเพื่อจัดการเรียนการสอน 2) การช่วยเหลือทางเทคนิค ไม่เพียงพอ 3) การ
ประเมินต้องสนองตอบต่อนโยบายด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ครูได้รับการพัฒนาด้าน
เทคนิคการประเมินไม่เพียงพอ 4) นักวิชาการด้านการประเมินเองมีความขัดแย้งในหลักการประเมิน 
เช่น   การตัดเกรดท าให้เกรดที่นักเรียนได้รับอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้การเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี 5) ภาษา
หรือศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลเข้าใจยากท าให้การสื่อสารระหว่างนักวิชาการด้านการประเมิน
ครูอาจารย์ ผู้บริหาร พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใจไม่ตรงกัน 6) นโยบายของโรงเรียน    
ด้านการประเมินไม่ชัดเจน หรือไม่เหมาะสม เช่น นโยบายการตัดเกรด ที่อาจท าให้เกรดที่นักเรียน
ได้รับไม่ถูกต้องตามหลักวิชา 7) การเรียนการสอนในวิชาการวัดและประเมินผลที่ไม่บรรลุผล 
นักศึกษาครูไม่ค่อยชอบเรียนวิชานี้30 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ สุขพิทักษ์ ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารคุณภาพวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล      
มีการจัดท าระบบการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา แต่เครื่องมือวัดผล 
ยังขาดความสอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา31และสอดคล้องกับงานวิจัยของก่อเกียรติ ฐานวิเศษ ได้ท า
การวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพงานการวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบว่าปัญหา อุปสรรคที่ส าคัญด้านงานการวัดและประเมินผลคือ ปัญหา

                                                        
28ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, กำรจัดและบริหำรงำนวิชำกำร (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), 77.  
29เยาวดี วิบูลย์ศร,ี กำรวัดผลและกำรสร้ำงแบบสอบผลสัมฤทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), ส่วนน า.  
30Gullickson อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, “ทิศทางใหม่และมาตรฐานของการประเมิน

ผู้เรียน,” ใน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้แนวใหม่, สุวิมล ว่องวาณิช,บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ :      
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 75-76. 

31พงษ์ศักดิ์ สุขพิทักษ์,ทองใบ สุดชารี และบุญชม ศรีสะอาด “กลยุทธ์การบริหารคุณภาพ
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3,”
วำรสำรกำรบริหำรและพัฒนำ มหำวิทยำลัยมหำสำรครำม 4, 1 (มกราคม – เมษายน 2555) : 181. 
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เกี่ยวกับบุคคลากรและมาตรฐานของผลการประเมินพัฒนาคุณภาพ32และสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
รุ่งนภา นุตราวงศ์และคณะ ได้ท าการวิจัยน าร่อง การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 พบว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่ระบุว่ามีความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติอย่างเพียงพอ33 

จากสภาพความเป็นมา ปัญหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติ
งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการบริหารและจัดการ
ในการวัดและประเมินผลการศึกษาควบคู่ไปกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งบุคลากรทางการศึกษา  
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องด าเนินการไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้อง เหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การวัดและประเมินผลการการศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการบริหาร
จัดการในระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การบริหาร  
การวัดและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักวิชา จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ได้ ดังนั้น การศึกษาเรื่องการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะได้ข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาการบริหารงาน ในด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี ้
 1. เพื่อทราบการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2. เพื่อทราบการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษา          
ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                                                        
32ก่อเกียรติ ฐานวิเศษ “การประเมินประสิทธิภาพงานการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต               
สาขาการประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), 137. 

33รุ่งนภา นุตราวงศ์และคณะ, สรุปผลกำรวิจัยน ำร่องกำรใช้หลักสูตร หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 , เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554, เข้าถึงได้จาก
http://academic.obec.go.th/web/node/165 
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 3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องและสนองต่อวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อ
ค าถามเพ่ือหาค าตอบส าหรับงานวิจัย ดังนี้ 
 1. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับใด 
 2. การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับใด 
 3. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันหรือไม ่
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน 
 
ขอบข่ำยเชิงอ้ำงอิงของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาทฤษฏีเชิงระบบ (System Approach) ของแคทซ์และคานส์ 
(Katz and Kahn) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและข้อมูลย้อนกลับ34 เนื่องจากการศึกษา    
เป็นระบบเปิดเช่นเดียวกันซึ่งประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการศึกษา      

                                                        
 34Katz and Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. (New York : 
John Wiley & Sons, 1978), 20. 
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ทุก ๆ อย่าง ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารการจัดการและแรงจูงใจ           
2) กระบวนการ หมายถึง การด าเนินการโดยน าปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ มาใช้อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งอาจมีระบบย่อยๆ ที่จะด าเนินการเมื่อรวมกันจนกลายเป็นวงจรในทางการศึกษา ได้แก่ 
กระบวนการบริหารจัดการ การนิเทศ การวัดและประเมินผล ตลอดจนการตรวจสอบและติดตาม 
เป็นต้น 3) ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการน าเข้าของปัจจัยต่างๆ มาปฏิบัติ ท าให้เกิด
ผลิตผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 35 ได้แก ่คุณภาพการศึกษาและความพึงพอใจ โดยมีสภาพแวดล้อม 
(Context) ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ และข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน  
 ในส่วนของแนวคิดของการบริหารงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีนักวิชาการไทย    
หลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ กมล ภู่ประเสริฐ และคณะ ได้อธิบายว่า ขอบข่ายของการบริหาร       
และการจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 1) การเตรียมการด้านปัจจัยการวัด
และประเมินผลการศึกษา 2) การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา 3) การด าเนินงานการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 4) การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา 5) การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 6) การประเมินงานวัด
และประเมินผลการศึกษา 7) การพัฒนางานวัดและประเมินผล36 อ าภา บุญช่วย ได้กล่าวว่า ครูใหญ่ 
มีหน้าที่ เกี่ยวกับการประเมินการศึกษาของนักเรียน ดังนี้ 1) ก าหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับ         
การประเมินผล 2) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการสอบ 3) พยายามหาทางส่งเสริมครู
ให้มีความสามารถในการประเมินผลเพิ่มขึ้น 4) การจัดตารางสอบ 5) การจัดห้องสอบ 6) การคุมสอบ    
7) การประเมินผลการสอบ 8) เกณฑ์ในการประเมินผล ตลอดจนแบบฟอร์มต่าง ๆ37 สุนีย์ ยวนแหล 
ได้อธิบายว่า ผู้บริหารการศึกษามีบทบาทและหน้าที่ในด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ดังนี้ 
1) เป็นผู้ก าหนดนโยบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 2) เป็นผู้ ให้การสนับสนุน             
ในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในงานด้านการวัดและประเมินผล 3) พยายามส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีความสามารถด้านการวัดและประเมินผลเพิ่มขึ้น38 สมบูรณ์ ตันยะ ได้อธิบายเกี่ยวกับ

                                                        
 35ธร สุนทรายุทธ, กำรบริหำรจัดกำรเชิงปฏิรูป : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติทำงกำรกำรศึกษำ
(กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์ , 2551), 38-39. 
 36กมล ภู่ประเสริฐ, สุจิตรา ศรีนวล และล าดวน เรือนรื่น, “ขอบข่ายการบริหารและการ
จัดการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา,”ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ หน่วยที่  1 ,  พิมพ์ครั้ งที่  8 (กรุ ง เทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 2552), 5-26. 
 37อ าภา บุญช่วย, กำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียน , พิมพ์ครั้งที่  2 (กรุงเทพฯ :             
โอเดียนสโตร์, 2537), 141-142. 
 38สุนีย์ ยวนแหล, กำรบริหำรงำนวัดผลกำรศึกษำ (นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542), 5. 
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บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาในการประเมินทางการศึกษา ดังนี้ 1) เป็นผู้ริเริ่ม 2) เป็นผู้      
ให้การสนับสนุน 3) เป็นผู้ประสาน 4) เป็นผู้ใช้ประโยชน์39 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงแนวทาง
ปฏิบัติการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 1) ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้          
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน การสอน
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 4) จัดให้มีการเทียบโอน
ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ     
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาก าหนด 5) พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน40                
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบายบทบาทหน้าที่             
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้  1) ก าหนด
ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ 2) จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล   
ของสถานศึกษา 3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน        
4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 6) จัดระบบสารสนเทศ       
ด้านการวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 7) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ  
รายปี/รายภาคและตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8) การเทียบโอน
ผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษา ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ41 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้อธิบายถึงหน้าที่ของผู้บริหารกับการวัดและประเมินผล ดังนี้       
1) ก าหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น
ในการสอบ 3) พยายามส่งเสริมครูอาจารย์ให้มีความรู้ทางการวัดและประเมินผล 4) การจัดตาราง       

                                                        
 39สมบูรณ์ ตันยะ, กำรประเมินทำงกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545), 185-186. 
 40กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), 35. 
 41กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , แนวทำงกำรกระจำย
อ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำ พ.ศ. 2550 ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 37. 
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การสอบ ห้องสอบ และระเบียบ ในการสอบและคุมสอบ 5) การประเมินผลการสอน42 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 
ได้อธิบายถึง การบริหารการประเมินผลการเรียน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วย    
การเรียนรู้ รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) การก าหนด
วิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดผลการเรียนรู้และการเตรียมการในการสร้างเครื่องมือและก าหนด
วิธีการที่เป็นระบบ 3) การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการ        
และเครื่องมือที่ก าหนดไว้ 4) การจัดท าหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง กรม หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนดไว้ 5) การน าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ 
6) การก าหนดรูปแบบ ระยะเวลารายงานผลการเรียนรู้43 

ในด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กรมวิชาการ ได้กล่าวถึง 
ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ว่า ประกอบด้วย 1) การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การประเมินคุณลักษณะอันพึง 4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 5) การประเมินตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น จบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบ
หลักสูตร 6)การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 7) การเทียบโอนผลการเรียน 8) การจัดท า
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 9) การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน  10) การก ากับติดตามและ
ประเมินผลการประเมินผลการเรียน 11) การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 12) การจัดท า
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา44วิรัช วรรณรัตน์ ได้กล่าวถึง ภารกิจในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ว่า ประกอบด้วย 
1) การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง 4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 45ส านักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ได้กล่าวถึง ภารกิจของสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย         

                                                        
 

42รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, กำรบริหำรงำนวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 108-109. 
 43ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), 11. 

44กรมวิชาการ, แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), 5-8. 

45วิรัช วรรณรัตน์, “การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544,” 
วำรสำรกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรนครินทรวิโรฒ 25, 73 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2546) : 1-3. 
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1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน         
3) การประเมินคุณลักษณะอันพึง 4) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 46 ส านักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 1)การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 5)การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ47 ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

46กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 
92-96. 
 47ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. 
คู่มือเส้นทำงครูมืออำชีพส ำหรับครูผู้ช่วย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2553), 100-103. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 
Organization, 2nd ( New York : John Wiley & Sons, 1978), 20. 
 : กมล ภู่ประเสริฐ, สุจิตรา ศรีนวล และล าดวน เรือนรื่น, “ขอบข่ายการบริหารและการ
จัดการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา”, ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและกำร
จัดกำรกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ หน่วยที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2552), 5-26. 
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. 
คู่มือเส้นทำงครูมืออำชีพส ำหรับครูผู้ช่วย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2553), 100-103. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 
92-96. 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

กระบวนกำร (process) 
 
 

- การบริหาร 

 
 

 
 
 
 

- การจัดการเรียนการสอน  
-การนิเทศ ตรวจสอบติดตาม 

การปฏิบัติงานตามภารกิจ  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สภำพแวดล้อม (context) 
สภาพภูมิอากาศ สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ 

 

ปัจจัยน ำเข้ำ (input) 
 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การบริหารจัดการ 

- แรงจูงใจ 

ผลผลิต (output) 
 
- คุณภาพการศึกษา 
- ความพึงพอใจ 

 
 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

 

การบริหารงานการวัด 
และประเมินผลการศึกษา 
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 เพื่อให้การการวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย      
โดยมุ่งศึกษาการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาการบริหารการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวคิดของ กมล ภู่ประเสริฐและคณะ ประกอบด้วย 1) การเตรียมการด้านปัจจัยการวัด
และประเมินผลการศึกษา 2) การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา 3) การด าเนินงานการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา 4) การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา      
5) การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 6) การประเมินงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 7) การพัฒนางานวัดและประเมินผล48 โดยมีความคิดเห็นว่าการบริหารการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามแนวคิดของ กมล ภู่ประเสริฐและคณะ มีความจ าเป็นและสอดคล้องกับการที่ผู้บริหาร   
จะน าไปใช้ในการบริหารงานในปัจจุบัน เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับได ้

ในส่วนของการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตาม
แนวทางของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ           
2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) การประเมิน    
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ49 ดังปรากฏใน
แผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 

                                                        
 48กมล ภู่ประเสริฐ, สุจิตรา ศรีนวล และล าดวน เรือนรื่น, “ขอบข่ายการบริหารและการ
จัดการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา”, ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำร            
และกำรจัดกำรกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ หน่วยที่  1, พิมพ์ครั้ งที่  8 (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 5-26. 
 49ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. 
คู่มือเส้นทำงครูมืออำชีพส ำหรับครูผู้ช่วย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2553), 100-103. 
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กำรบริหำรกำรวัดผลและประเมินผลกำรศกึษำ (Xtot)  กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจกำรวัด 

และประเมินผลกำรเรียนรู้ (Ytot) 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรในด้ำนกำรเตรยีมกำรก่อนกำร
วัดและประเมนิผลกำรศึกษำ  

1. การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา ( X1) 

2. การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา (X2)                 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรในด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรวัด
และประเมินผลกำรศึกษำ                        

3. การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (X3) 
4. การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผล 

   การศึกษา (X4)  
5. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ใน 

   การพัฒนา (X5)   
กำรบริหำรและกำรจัดกำรในด้ำนกำรประเมินและ
พัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

6. การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา (X6) 

7. การพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา (X7) 

 1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม 

   สาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ (Y1)  

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( Y2)  

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Y3)  
4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   

   และเขียน (Y4) 
5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ระดับชาติ (Y5) 
 

 

แผนภูมิที ่2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : กมล ภู่ประเสริฐ,สุจิตรา ศรีนวลและล าดวน เรือนรื่น, “ขอบข่ายการบริหารและการจัดการ
เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา,” ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและกำรจัดกำร
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ หน่วยที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2552), 5-26. 
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และ
นิติการ. คู่มือเส้นทำงครูมืออำชีพส ำหรับครูผู้ช่วย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2553), 100-103. 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อความหมายและขอบเขตของค าอย่างชัดเจนและตรงกัน ผู้วิจัยจึงขอ
ก าหนดความหมายของค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีไว ้ดังนี ้
 

 กำรบริหำรกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ หมายถึง การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวัด
และประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งกลุ่มบุคคลได้ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา การวางแผน 
การวัดและประเมินผลการศึกษา การด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ผลและ
การรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนา การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา และการพัฒนางานวัดและประเมินผล 
 

 กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ หมายถึง งานที่สถานศึกษา
จะต้องด าเนินการด้านวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อันเนื่องมาจากการจัดการเรียน    
การสอนตามหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  

 

 สถำนศึกษำในจังหวัดนครปฐม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 
หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 29 โรงเรียน ดังนี้    
1) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 2) โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 3) โรงเรียนศาลาตึกวิทยา            
4) โรงเรียนคงทองวิทยา 5) โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 6) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 7) โรงเรียน    
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยฯ 8) โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 9) โรงเรียนเพิ่มวิทยา 10) โรงเรียน    
ภัทรญาณวิทยา 11) โรงเรียนแหลมบัววิทยา 12) โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 13) โรงเรียนบางเลนวิทยา 
14) โรงเรียนบางหลวงวิทยา 15) โรงเรียนสถาพรวิทยา 16) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ 17) 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ 18) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 19) โรงเรียนราชินีบูรณะ     
20) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2ฯ 21) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 22) โรงเรียนวัดห้วยจระเข้
วิทยาคม 23) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 24) โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ฯ 25) โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัยฯ 26) โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม27) โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 28) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
และ 29) โรงเรียนสามพรานวิทยา  
 

   ส
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้ ขอน าเสนอ
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือ การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา การปฏิบัติงานตามภารกิจ     
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง               
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ความหมายของการวัดผล(Measurement) 

กิลฟอร์ด (Guilford) กล่าวว่า การวัดผลเป็นขบวนการของการก าหนดรายละเอียดของข้อมูล
(data) ให้เป็นตัวเลข (number) ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเหตุผลยอมรับได้ 1 

ไทเลอร์ (Tyler) กล่าวว่า การวัดผล คือ การก าหนดจ านวนตัวเลขให้เข้ากับสิ่งที่จะวัด        
ภายใต้กฎเกณฑ์2 

ทอนไดค์และแฮเกน (Thorndike and Hagen) อธิบายความหมายของการวัดผลว่า การวัดผล
ย่อมเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทั้งสาม คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นในการให้ความหมายของสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจน 
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการวัด 
ขั้นที่ 3 ขั้นของการสร้างกฎเกณฑ์ในการก าหนดตัวเลขแทนปริมาณของสิ่งที่จะวัด3 

                                                        
1J.P.Guilford, Fundamental Statistics in Psychology and Education (New York 

: McGraw-Hill Book Company, 1965), 20. 
2Leona E Tyler, Test and Measurements (New Delhi : Prentice-Hall of India 

(Private) LTD., 1969), 7. 
3Thorndike R.L. and Hagen E.P., Measurement and Evaluation in Psychology 

and Education 4th ed (New York : John Wiley & Sons, 1977), 9. 
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ไลด์แมนและเมอเรนดา (Lindeman and Merenda) กล่าวว่า การวัดผลหมายถึง 
ขบวนการในการก าหนดตัวเลขให้สอดคล้องกับเซตของบุคคลหรือสิ่งของภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ให้ชัดเจน4 

กรอนลันด์ (Gronlund) อธิบายว่า การวัดผลอยู่ในขบวนการประเมินผล หมายถึง         
การประเมินผลถ้าเขียนเป็นสมการย่อมได้เท่ากับการวัดผลซึ่งเป็นการให้รายละเอียดเป็นปริมาณรวม
กับคุณค่าของการตัดสินใจ 

 การประเมินผล = การวัดผล + การตัดสินใจ5 
เกย์ (Gay) อธิบายว่า การวัดผลเป็นขบวนการให้ปริมาณของสิ่งที่จะวัด อาจเป็นคนหรือ

สิ่งของก็ได้ เช่น คุณลักษณะทางจิตวิทยา บุคลิกภาพ หรือสิ่งของที่ต้องการปริมาณ6 
สุนันท์ ศลโกสุม กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการน าสิ่งเร้าเข้าไปเร้า

คุณลักษณะที่ต้องการวัดเป็นการท าให้ผู้ถูกเร้าได้แสดงปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมโต้ตอบ ตามคุณลักษณะ
นั้นๆ ออกมาเป็นสิ่งที่สังเกตได้และวัดได้ เป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่แทนคุณภาพ หรือปริมาณ    
ของพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น7 
 เสนอ ภิรมจิตรผ่อง กล่าวว่า การวัดเป็นการก าหนดตัวเลขเพื่อใช้แทนปริมาณของลักษณะ
ของบุคคล หรือสิ่งของที่จะวัด โดยลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของที่จะวัดนั้นต้องวัดด้วย เครื่องมือวัด             
ที่สอดคล้องกันและใช้มาตรการวดัที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือวัดนั้นต้องเช่ือถือได้8 
 สมบรูณ์ ตันยะ กล่าวว่า การวัดผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการก าหนดหรือ    
หาจ านวน ปริมาณ อันดับ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล 
โดยใช้เครื่องมือเป็นหลักในการวัดกระบวนการดังกล่าวจะท าให้ได้ตัวเลขหรือข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 
ที่ใช้แทนจ านวนและสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น9 

                                                        
4Richard H. Lindeman, and Peter F. Merenda, Education Measurement 

(lllinois : Scott, Foresman and Company,1979), 3. 
5Norman E. Gronlund, Measurement and Evaluation in Teaching 38-39. 
6Gay L.R., EducationEvaluation and  Measurement (Columbus : Charles E. 

Merrill Publishing Company,1985), 8. 
7สุนันท์ ศลโกสุม อ้างใน สมบูรณ์ ตันยะ. การประเมินทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น, 

2545), 10. 
8เสนอ ภิรมจิตรผ่อง. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์       

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542), 1. 
9สมบูรณ์ ตันยะ. การประเมินทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545), 10. 
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 ทิวัตถ์ มณีโชติ กล่าวว่า การวัดผล เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์         
แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัดโดยสิ่งที่ต้องการวัดนั้น
เป็นผลมาจากการกระท าหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เช่น  การวัดผล    
การเรียนรู้ สิ่งที่วัดคือ ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน10 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ กล่าวว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ 
ให้กับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณ หรือคุณภาพ    
ของคุณลักษณะ ที่จะวัด11 
 ศิริชัย กาญจนวาสี ได้กล่าวถึงการวัดไว้ว่า การวัดเป็นกระบวนการก าหนดตัวเล ข 
(Assignment of Numerals) ให้แก่สิ่งต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ การวัดจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 1) จุดมุ่งหมายของการวัดต้องมีความชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร  
ในสถานการณ์เช่นไร และวัดไปท าไม 2) เครื่องมือที่ใช้วัด เช่น แบบสอบ แบบสอบถาม แบบตรวจ
รายการแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินค่า การสังเกตโดยตรง เป็นต้น โดยเครื่องมือต้องมีหน่วยที่ใช้   
ในการวัดและมีมาตราเปรียบเทียบระหว่างหน่วย 3) การแปลผลและน าผลไปใช้12 
 สรุปได้ว่า การวัดผลหมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลข สัญลักษณ์แทน คุณลักษณะ 
คุณภาพ หรือพฤติกรรมของสิ่งที่ต้องการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดที่สอดคล้องกัน และเชื่อถือได ้
 
ความหมายของการประเมินผล (Evaluation or Assessment) 
 กรอนลันด์ (Gronlund) ให้ความหมายว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
ในอันที่จะก าหนดขนาดหรือจ านวนซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน13 

                                                        
10ทิวัตถ์ มณีโชติ. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(นนทบุรี : เกรทเอ็ดดูเคช่ัน, 2549), 2. 
11พิชิต ฤทธิ์จรูญ. หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา (กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์, 

2552), 3. 
12ศิริชัย กาญจนวสี อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ใน ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา          
การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการความรู้ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553), 22. 

13Norman E. Gronlund, Measurement and Evaluation in Teaching (New York : 
Macmillan Publishing Co; Inc., 1981), 5-6. 
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 อีเบล และ ฟริสบาย (Ebel and Frisbie) ให้ความหมายว่า การประเมินผลเป็นการตัดสิน
เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณค่าของวัตถุสิ่งของ โครงการศึกษาพฤติกรรมการท างานของคนงานหรือ
ความรู้ความสามารถของนักเรียน ฉะนั้น การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการของการตัดสินคุณค่า14 
 เกย์ (Gay) ให้ความหมายว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีระบบในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตัดสินว่าอยู่ในระดับใด บรรลุจุดประสงค์หรือมีผลสัมฤทธิ์แค่ไหน และเพื่อ      
การตัดสินใจ15 
 เสนอ ภิรมย์จิตรผ่อง ให้ความหมายว่า การประเมินผล เป็นกระบวนการสังเคราะห์
สารสนเทศที่รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการตัดสินคุณค่าหรือทางเลือกของสิ่งที่ประเมินนั้น หรือเพื่อน ามาตีค่า
เป็นความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน16 
 ทิวัตถ์ มณีโชติ กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัด คือ น าตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ที่ได้จากการวัด มาตีค่าอย่างมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เช่น 
โรงเรียนก าหนดคะแนนที่น่าพอใจของวิชาคณิตศาสตร์ไว้ที่ร้อยละ 60 นักเรียนที่สอบได้คะแนนตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ หรืออาจก าหนดเกณฑ์ไว้หลายระดับ เช่นได้คะแนนไม่ถึง
ร้อยละ 40 อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง ได้คะแนนร้อยละ 40 -59 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้คะแนนร้อยละ 
60-79 อยู่ในเกณฑ์ดี และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นต้น ลักษณะ เช่นนี้
เรียกว่า เป็นการประเมิน 

การประเมินผลมีความหมายเช่นเดียวกับการประเมิน แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจาก 
การวัดผล ส าหรับภาษาอังกฤษมีหลายค า ที่ใช้มากมี 2 ค า คือ Evaluation และ Assessment 2 ค า
นี้มีความหมายต่างกัน คือ  

Evaluation เป็นการประเมินตัดสิน มีการก าหนดกฎเกณฑ์ชัดเจน (Absolute Criteria) 
เช่นได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ตัดสินว่าอยู่ระดับดี ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79 ตัดสินว่าอยู่ในระดับ
พอใช้ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ตัดสินว่าอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง Evaluation จะใช้กับ         
การประเมินงานทั่ว ๆ ไป เช่นการประเมินโครงการ (Project Evaluation) การประเมินหลักสูตร 
(Curriculum Evaluation) 

                                                        
14Robert L. Ebel, and David A. Frisbie, Essentials of  Educational Measurement 

(New Jersey : Prentice-Hall Inc, 1986), 13. 
15Gay อ้างถึงใน เสนอ ภิรมจิตรผ่อง. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542), 1. 
16เสนอ ภิรมจิตรผ่อง. การประเมินผลภาคปฏิบัติ (อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์       

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542), 2. 
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Assessment เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้เกณฑ์เชิงสัมพันธ์ (Relative Criteria) 
เช่น เทียบกับผลการประเมินครั้งก่อน เทียบกับเพื่อน หรือกลุ่มใกล้เคียง  Assessment มักใช้กับ      
การประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือใช้ในการประเมินตนเอง (Self Assessment)17 
 ราตรี นันทสุคนธ์ กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล         
อย่างมีระบบ เพื่อน าผลมาใช้ในการวินิจฉัย ตัดสินในคุณค่าโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด18 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึงการตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของผลที่ได้
จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอื่นๆ หรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้19 

สมบูรณ์ ตันยะ กล่าวว่า การวัดผลการศึกษาและการประเมินทางการศึกษา เป็นกระบวนการ 
ที่ต่อเนื่องกัน กล่าวคือ เมื่อมีการวัดผลจะได้จ านวน ปริมาณ อันดับ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล แล้วเอาผลจากการวัดเหล่านี้มาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ หรือมาตรฐานที่ต้องการ เพื่อตัดสินใจชี้ขาด หรือ ลงสรุปเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ ซึ่งเขียนสรุปเป็น
แผนภูมทิี่ 3 ดังนี้ 

 
 
 

 
 
                     
 

 การวัดผลการศึกษา                                       การประเมินทางการศึกษา 
 

แผนภูมทิี ่3 ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลการศึกษาและการประเมินทาง การศึกษา 
ที่มา : สมบูรณ์ ตันยะ, การประเมินทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545), 12. 
 

       จากความสัมพันธ์นี้ จึงกล่าวได้ว่าผลการประเมินจะถูกต้องเหมาะสมเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ      
ผลการวัดเป็นประการส าคัญ กล่าวคือ ถ้าผลการวัดถูกต้อง ผลการประเมินก็จะเชื่อถือได้ตรง          

                                                        
17ทิวัตถ์ มณีโชติ. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

(นนทบุรี : เกรทเอ็ดดูเคช่ัน, 2549), 6-7. 
18ราตรี นันทสุคนธ์. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2553), 12. 
19พิชิต ฤทธิ์จรูญ. หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา, (กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์, 

2552), 5. 
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ตามความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามถ้าผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็ย่อมผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ด้วยเหตุนี้จึงมีนักการศึกษาหลายท่าน ที่มีความคิดว่าไม่ควรแยกกิจกรรมในการวัดผลและการประเมิน
ออกจากกัน ควรถือเป็นกิจกรรมเดียวกันเริ่มต้ังแต่การก าหนดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
ไปจนกระทั่งถึงการตัดสินใจแล้วรวมเรียกว่า กระบวนการวัดและประเมินทางการศึกษา การประเมิน 
ทางการศึกษาจะมีขอบข่ายกว้าง – แคบเพียงใด และครอบคลุมสิ่งใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ   
และการมองภาพของค าว่า “การศึกษา” หรือ “ระบบการศึกษา” ว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือ 
ถ้ามองภาพของการศึกษาว่า เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงประการเดียว การประเมิน       
ทางการศึกษาก็จะประเมินวนเวียน อยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่ถ้ามองภาพของการศึกษากว้างไกล
ออกไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น การลงทุน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน การประเมิน   
ทางการศึกษาก็จะต้องครอบคลุมไปถึงองค์ประกอบดังกล่าวด้วย 
       ค าว่า “การศึกษา” หรือ “ระบบการศึกษา” มีแง่มุมที่จะมองได้หลายแบบ เช่น วัตถุดิบมาป้อน
โรงงาน มีกระบวนการผลิต และจะได้ผลผลิตออกไปขายในตลาด ดังแผนภูมิที่ 4 
 

 
 
แผนภูมทิี่ 4 ระบบการศึกษาในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์ 
ที่มา : สมบูรณ์ ตันยะ, การประเมินทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545), 14. 
 
          Input ได้แก่ ตัวนักเรียนทั้งในแง่ของระดับสติปัญญา ความสนใจสภาพแวดล้อม  ฐานะ         
ทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ และตัวครู ซึ่งอาจพิจารณาในแง่วุฒิของครู ประสบการณ์ ในการสอนของครู 
รวมทั้งขวัญและก าลังใจต่างๆ ด้วย นอกจากนั้นยังรวมถึงการลงทุนในด้านอื่นๆ ด้วย 
          Process ได้แก่ การวางแผน การบริหาร บริการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียน     
การสอนในโรงเรียนและในชั้นเรียน 
          Output หรือ Product ได้แก่ คุณลักษณะของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลที่ได้มาจาก
ผลรวมของ Input และ Process เช่น ความรู้ความสามารถ สติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และทักษะในด้านต่างๆ เป็นต้น20 

สรุปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ กับเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ตัดสินและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการประเมิน 
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 สมนึก ภัททิยธน ีได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา ดังนี้ 

                                                        
20สมบูรณ์ ตันยะ. การประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545),14 - 15.  

lnput Process Output หรือ Product 
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 1. วัดผลเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อดูว่า นักเรียน
บกพร่องหรือไม่เข้าใจเรื่องใด อย่างไร แล้วครูพยายามอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้       
และมีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของนักเรียน 
 2. วัดผลเพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) หมายถึง การวัดผลเพื่อค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียนที่มี
ปัญหาว่าไม่เกิดการเรียนรู้ตรงจุดใด เพื่อหาทางช่วยเหลือ ได้ถูกต้อง 
  3. วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดต าแหน่ง (Placement) หมายถึง การวัดผลเพื่อจัดอันดับ
ความสามารถของนักเรียนในกลุ่มเดียวกันว่าใครเก่งกว่า ใครควรได้อันดับที่ 1, 2, 3 ใครควรได้เกรด 
A, B, C ใครสอบได้ – สอบตก หรือ สอบผ่าน- ไม่ผ่าน เป็นต้น 
 4. วัดเพ่ือเปรียบเทียบ หรือเพื่อทราบการพัฒนาของนักเรียน (Assesssment) หมายถึง      
การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเองว่า เจริญงอกงามขึ้นจากเดิมมากน้อยเพียงใด 
 5. วัดผลเพื่อพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง การวัดเพื่อน าไปคาดคะเนหรือท านาย
เหตุการณ์ ในอนาคต เช่น เรื่องของการแนะแนว ว่าควรเรียนสาขาใด อาชีพใด จึงจะเรียนได้ส าเร็จ 
หรือ น าผลจากการวัดมาพิจารณาว่า นักเรียนคนใดควรจะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ เป็นต้น 
  6. วัดเพื่อประเมิน (Evaluation) หมายถึง การวัดเพื่อน าผลที่ได้มาตัดสิน หรือสรุปคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพสูงหรือต่ า หลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร รวมทั้งน าไปวิเคราะห์ผลบางอย่าง เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น21 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการประเมินผลการศึกษา ดังนี้  1) เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน 2) เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน 3) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4) เพื่อวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง 5) เพื่อตัดสินผลการเรียน 6) เพื่อจัดต าแหน่งหรือจัดประเภท 7) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
พัฒนาการ 8) เพื่อพยากรณ์หรือท านาย 9) เพื่อประเมินค่า22 
 สมบูรณ์ ตันยะ ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการประเมินทางการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. การประเมินเพื่อวินิจฉัย เป็นการประเมินเพื่อค้นหาส่วนที่บกพร่องหรือเป็นปัญหา     
เป็นการตรวจสอบความพร้อม ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งอาจมาจากสภาพแวดล้อม
ตัวบุคคล ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ 
 2. การประเมินเพื่อปรับปรุง เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงานโดยพิจารณาว่า
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ตรงกับความต้องการ ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับหรือไม่  

                                                        
21สมนึก ภัททิยธน,ี การวัดผลการศึกษา (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2551), 8 - 9. 
22พิชิต ฤทธิ์จรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์, 

2552), 20 - 21. 

   ส
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 3. การประเมินเพื่อตัดสินใจเพื่อลงสรุป เป็นการประเมินผลเพื่อพิจารณาว่า การด าเนินงานนั้น
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือไม่ การประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายนี้ ตามปกติจะประเมินเมื่อสิ้นสุด
การด าเนินงานแล้ว23 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องของผู้ เรียน การจัดการเรียนการสอนของครู และเพื่อตัดสินคุณภาพของผู้ เรียน              
อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

 
ความส าคัญของการประเมินทางการศึกษา 
 สมบูรณ์ ตันยะ กล่าวว่า การประเมินทางการศึกษามีความส าคัญและมีประโยชน์  ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง สรุปได้ดังต่อไปน้ี คือ 
 1. ช่วยชี้ให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานนั้น เหมาะสมและเป็นไปได้เพียงใด 
 2. ท าให้ทราบว่า การด าเนินงานนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
 3. ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และด าเนินงาน 

4. ช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะเป็นหลักในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 

5. ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเปล่า     
ในการใช้ทรัพยากร 

6. ช่วยให้ข้อสนเทศ (Information) แก่ผู้บริหารในการด าเนินงาน 
7. เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการด าเนินงานครั้งต่อไป24 

 
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ประสิทธิ์ บัวคลี่ ได้สรุปหลักการของการประเมินทางการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 1. ก าหนดสิ่งที่จะประเมินให้ชัดเจนและวัดได้ การประเมินเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล      
อย่างมีระบบ เพื่อน ามาตัดสินใจให้คุณค่า การก าหนดว่าจะตัดสินใจให้คุณค่าในเรื่องอะไรให้รู้ชัดเจน
แน่นอนและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องนั้นมาได้ 
 2. วางแผนการประเมินให้รัดกุม สะดวก ประหยัดและเป็นไปได้  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรใช้เทคนิคหลายๆ อย่าง 
 4. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่วัดและจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
 5. เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมิน 

                                                        
23สมบูรณ์ ตันยะ, การประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545),18. 
24เรื่องเดียวกัน, 19. 
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 6. ตระหนักถึงข้อจ ากัดของเทคนิคการประเมินแต่ละอย่าง เทคนิคการประเมินมีหลายแบบ 
แต่ละแบบมีข้อจ ากัดเฉพาะตัว ผู้ประเมินต้องรู้จักเลือกใช้เทคนิคการประเมินให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
และสภาพแวดล้อมของสิ่งที่ประเมิน 
 7. ปราศจากความล าเอียง25 

ไพศาล หวังพานิช ได้เสนอหลักการวัดผลไว้ดังนี้ 1) วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 2) ใช้เครื่องมือที่ดี 
3) มีความยุติธรรม 4) แปลผลได้ถูกต้อง 5) ใช้ผลการวัดได้คุ้มค่า26 

วิราพร พงศ์อาจารย์ กล่าวว่า กระบวนการในการวัดและประเมินผลการศึกษา จะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และถูกต้องตามความเป็นจริงนั้น ผู้วัดจ าเป็นต้องยึดหลักการส าคัญ ๆ 
ดังตอ่ไปน้ี 1) วัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอน 2) ใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ 3) มีความยุติธรรม 
4) ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง 5) ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า27 

ทิวัตถ์ มณีโชติ กล่าวว่า หลักการประเมินทางการศึกษาโดยทั่วไป มีดังนี้  1) ขอบเขต         
การประเมินต้องตรงและครอบคลุมหลักสูตร 2) ใช้ข้อมูลจากผลการวัดที่ครอบคลุมจากการวัดหลาย
แหล่ง หลายวิธี 3) เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินผลการประเมินมีความชัดเจนเป็นไปได้ มีความยุติธรรมตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร28 

สมนึก ภัททิยธนี กล่าวว่าในการวัดผลที่ดีต้องยึดหลักการวัดผลเบื้องต้น ดังนี้ 1) ต้องวัดให้ตรง
กับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 2) เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม 3) ระวังความคลาด
เคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด 4) ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง 5) ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า29 
 
 
 
การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

                                                        
25ประสิทธิ์ บัวคลี่, อ้างถึงใน สมบูรณ์ ตันยะ,. การประเมนิทางการศึกษา, 19 - 22. 
26ไพศาล หวังพานิช, อ้างถึงใน อ าภา บุญช่วย,. การบริหารวิชาการในโรงเรียน (กรุงเทพฯ :        

โอเดียนสโตร์, 2537), 134. 
27วิราพร พงศ์อาจารย์, การประเมินผลการเรียน (พิษณุโลก : สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

พิษณุโลก, 2542), 5-7. 
28ทิวัตถ์ มณีโชต,ิ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นนทบุรี 

: เกรท เอ็ดดูเคชั่น, 2549), 7-8. 
29สมนึก ภัททิยธน,ี การวัดผลการศึกษา (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2551), 15-17. 
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวถึง การจัดการระบบงานวัดและประเมินผล     
การเรียนของสถานศึกษาว่า ครอบคลุมงาน 2 ส่วนได้แก่ งานวัดผลและงานทะเบียน สถานศึกษา 
ควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจรวมทั้งสองงาน        
และมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 

งานวัดผล มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา          
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนด าเนินการ
เกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากร      
ของสถานศึกษา 

งานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผล         
การจัดท า จัดเก็บ และการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ  ในสถานศึกษา 
นับตั้งแต่ระดับนโยบายในการก าหนดนโยบายการวัดผล การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และยังเกี่ยวข้อง 
กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและออกจากสถานศึกษา จึงจ าเป็นที่สถานศึกษา  
ต้องวิเคราะห์ภาระงานก าหนดกระบวนการท างานและผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน 
เหมาะสม30 

 
ความหมายของการบริหาร (Administration) 
 บาร์นาด ไซมอน และกริฟฟิธส์ (Barnard, Simon, Griffiths) ให้ความหมายว่า การบริหาร
เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ของการตัดสินใจ และภารกิจนี้มีอยู่ทั่วทั้งองค์การบริหาร31 

ภารดี อนันต์นาวี กล่าวว่า การบริหาร เป็นกิจกรรมของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการร่วมมือ
กันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน32 

                                                        
30กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย, 2553), 5. 

31Barnard, Simon, Griffiths, อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551), 3. 

32ภารตี อนันต์นาวี, หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(ชลบุร ี: ส านักพิมพ์มนตรี, 2551), 1. 
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 อ านวย ทองโปร่ง กล่าวว่า การบริหารคือ กิจการงานต่างๆ ที่กลุ่มบุคคลได้ร่วมมือกัน
ด าเนินการและประสานงานกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้33 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บุคคล
ร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ        
อย่างเหมาะสม34 
 สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกัน ในการด าเนินงาน 
ประสานงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 
ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศกึษา 
 ไพศาล หวังพานิช ได้สรุปประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา ไว้ดังนี้  
 1. ด้านการเรียนการสอน 
  1.1 ประโยชน์ต่อเด็ก คือ ท าให้รู้ระดับความสามารถในแต่ละด้านของตน รู้สิ่งที่
บกพร่องที่ตัวเองต้องรีบแก้ไข ช่วยในการเลือกโปรแกรมวิชาเรียน ได้รับการซ่อมเสริมข้อบกพร่องต่าง ๆ 
รู้ระดับความงอกงามในการเรียนของตน ท าให้รู้ระดับความสามารถของตนเอง และท าให้ตื่นตัว       
ในการเรียน 
  1.2 ประโยชน์ต่อครูผู้สอน คือ ช่วยให้รู้พื้นฐานความรู้ของเด็ก  ช่วยก าหนด
จุดเริ่มต้นของการสอน ท าให้ทราบความก้าวหน้าของผลการเรียน ท าให้ทราบความเด่น –ด้อยของผู้เรียน 
ช่วยให้แก้ไขข้อบกพร่องของเด็กได้ตรงจุด ท าให้เลือกวิธีสอน และกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม            
ช่วยในการจัดกลุ่มนักเรียน เพื่อกิจกรรมและการสอน ท าให้รู้จักรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็ก             
ทั้งในด้านการเรียนและการปรับตัว ท าให้ทราบคุณภาพการสอนของตน และช่วยในการรายงานผล   
การเรียนแก่ผู้ปกครอง 
 2. ด้านการแนะแนว คือ ช่วยวินิจฉัยความสามารถของเด็กแต่ละคน รู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัว
เด็ก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยให้รู้ปัญหาและข้อบกพร่องของเด็ก ช่วยในการ
ส ารวจความถนัดและความสนใจของเด็ก ช่วยให้รู้สาเหตุต่าง ๆ ของปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว
ได้ตรงจุด ชว่ยในการแนะแนวทั้งด้านการเรยีนและอาชีพ ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กของตนอย่างแท้จริง 

                                                        
33อ านวย ทองโปร่ง, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 2553), 3. 
 34นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ , หลักการ และทฤษฎีการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ :   
ส านักพิมพ์เทียมฟ้า, 2551), 3. 
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ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถเอาชนะปมด้อย และใช้ปมเด่นได้อย่างถูกทาง ช่วยให้มีรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อใช้เป็นระเบียนสะสม ช่วยให้ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เห็นปัญหาต่างๆ ของเด็ก 
เพื่อร่วมมือกันหาทางแก้ หรือส่งเสริมลักษณะเด่นของเด็ก 
 3. ด้านการบริหาร คือ ช่วยในการสอบคัดเลือก หรือคัดสรรเด็ก ช่วยให้รู้สถานภาพ           
ทางการศึกษาที่แท้จริงของสถานศึกษา ท าให้เห็นข้อบกพร่องต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนที่ควรแก้ไข
ปรับปรุง ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
รายงานผลให้ผู้บริหารการศึกษา และประชาชนทราบ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับงานแนะแนวของสถานศึกษา 
ก่อให้เกิดการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของสถานศึกษา 
 4. ด้านการวิจัย คือ ท าให้มองเห็นปัญหาตา่ง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริหารที่ควรจะ
ศึกษาหาความจริง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับใช้วิเคราะห์
ผลในกระบวนการวิจัย 
 5. ด้านผู้ปกครอง คือ ท าให้ผู้ปกครองทราบความเจริญงอกงามของเด็กตนว่าเป็นอย่างไร    
ช่วยเตรียมการสนับสนุนในการเรียนต่อ หรือการเลือกอาชีพของเด็ก35 
 สมนึก ภัททิยธนี ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวัดผลการศึกษาไว้ดังนี้  
 1. ประโยชน์ต่อนักเรียน คือ ช่วยให้นักเรียนได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ เด่น – 
ด้อย เพียงใด อยู่ ในระดับใด และหากมีข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไข ช่วยให้นักเรียนเห็น
ความสามารถและความถนัดของตนเอง ท าให้เข้าใจตนเองยิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและ
เข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น  
 2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน คือ เป็นข้อมูลให้ครูได้เตรียมการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ครู 
ได้รู้จักนักเรียนในด้านต่างๆ ละเอียดมากขึ้น ช่วยให้ครูสามารถรายงานผลการศึกษาให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง อาจารย์ ฝ่ายแนะแนว และสถาบันการศึกษาที่นักเรียนจะไปเรียนต่อได้ทราบ 
 3. ประโยชน์ต่อฝ่ายแนะแนว คือ ฝ่ายแนะแนวจ าน าผลการเรียนไปประกอบการแกป้ัญหาตา่งๆ 
ที่เกิดกับนักเรียน แนะน าการเรียนต่อ หรือแนะแนวอาชีพได้ถูกต้อง และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การเรียนการสอนต่อผู้บริหาร 
 4. ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร คือ ช่วยในการวางแผนการเรียนการสอน การบริหารโรงเรียน     
ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน36 

                                                        
35ไพศาล หวังพานิช, อ้างถึงใน อ าภา บุญช่วย, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน, พิมพ์ครั้งที่ 

2 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2537), 132-133. 
36สมนึก ภัททิยธน,ี การวัดผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กาฬสินธุ์ :  โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 

2553), 9. 
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ความหมายของการบริหารการวัดและประเมินผลการศกึษา  
 กมล ภู่ประเสริฐ สรุปว่า การบริหารและจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งกลุ่มบุคคล
ได้ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย37 
 สุนีย์ ยวนแหล กล่าวว่า การบริหารงานวัดผลการศึกษา หมายถึง การจัดการกระท าใดๆ    
ที่ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา สามารถด าเนินการ 
ไปได้และเกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดกระท ากับบุคลากร วัสดุ และงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้38 
 สันติ บุญภิรมย์ กล่าวว่า การบริหารการประเมินผล คือ การด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนที่ก าหนดไว้ เพื่อจะได้พิจารณา ในการเตรียมการขั้นตอน
ต่อไป ซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดวิธีการและเครื่องมือ พร้อมทั้งจัดให้มีการสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการ และช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน รวมไปถึงการควบคุม ดูแล ส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียน  
ตามวิธีการ และเครื่องมือที่ได้ก าหนดไว้ และจัดท าหลักฐานการศึกษาตามแบบที่ก าหนด เพื่อแสดง    
ให้เห็นถึงผลของการเรียนการสอนที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย การตัดสินผลการเรียน และน าผล        
การประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง ทั้งของผู้เรียนและผู้สอนควบคู่กันไปด้วย และรายงานผล
การประเมินต่อบุคคล หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน39 

 
 
 
 
 

                                                        
37กมล ภู่ประเสริฐ, สุจิตรา ศรีนวล และล าดวน เรือนรื่น, เอกสารการสอนชุดวิชาการ

บริหารและการจัดการ การวัดและประเมินผลการศึกษาหน่วยที่ 1 , พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 5. 

38สุนีย์ ยวนแหล, การบริหารงานวัดผลการศึกษา (นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2542), 2. 

39สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (ยะลา : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 
2547), 16. 
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การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กล่าวว่า การบริหารการประเมินผลการเรียน ได้แก่ การจัดให้มี              
การด าเนินงานดังต่อไปนี ้
 1. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาและกิจกรรมการเรียน         
การสอน รวมทั้งการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อการพิจารณาในการเตรียมการขั้นต่อไป ทั้งนี้  
ต้องค านึงถึงตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ด้วย 
 2. การก าหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดผลประเมินผล การเรียนรู้และเตรียมการ
ในการสร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการที่เป็นระบบ ในขั้นนี้ควรก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผล
การเรียนรู้ระหว่างด าเนินการสอน การประเมินปลายภาคเรียนและปลายปีด้วย 
 3. การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการ  และเครื่องมือ       
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการดูแลให้มีการบันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึกการสังเกต และการ
รวบรวมผลงานของนักเรียนตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 
 4. การจัดท าหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง กรม หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว ้
 5. การน าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ  
ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการประเมินที่ต้องการใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่การตัดสินได้
หรือตกของผู้เรียนแต่อย่างใด 
 6. การก าหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู้ทั้งการรายงานผู้ปกครอง 
ระหว่างปี และการรายงานผลสถานศึกษาช่วงปลายปี ต่อสาธารณะและหน่วยงานต้นสังกัด40 

อ าภา บุญช่วย ได้กล่าวว่า ครูใหญ่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินการศึกษาของนักเรียน ดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผล 2) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการสอบ 
3) พยายามหาทางส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการประเมินผลเพิ่มขึ้น  4) การจัดตารางสอบ          
5) การจัดห้องสอบ 6) การคุมสอบ 7) การประเมินผลการสอบ 8) เกณฑ์ในการประเมินผล ตลอดจน
แบบฟอร์มต่างๆ41  

สุนีย์ ยวนแหล ได้อธิบายว่า ผู้บริหารการศึกษามีบทบาทและหน้าที่ในด้านการวั ดและ
ประเมินผลของโรงเรียน ดังนี้ 1) เป็นผู้ก าหนดนโยบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล       

                                                        
40ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ :  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), 11. 
41อ าภา บุญช่วย, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์

, 2537), 141-142. 
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2) เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในงาน ด้านการวัดและประเมินผล   
3) พยายามส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความสามารถด้านการวัดและประเมินผลเพิ่มขึ้น42 

สมบูรณ์ ตันยะ ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาในการประเมิน    
ทางการศึกษา ดังนี้ 1) เป็นผู้ริเริ่ม 2) เป็นผู้ให้การสนับสนุน 3) เป็นผู้ประสาน 4) เป็นผู้ใช้ประโยชน์43  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ดังนี ้ 
 1. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 2 .ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง             
กับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  
 3. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมิน  
ตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน 
 4. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น 
สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาก าหนด  
 5. พัฒนาเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน44  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้  
 1. ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  
 2. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล           
ของสถานศึกษา  
 3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
 4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีที่มีผู้เรียน      
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 5. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  

                                                        
42สุนีย์ ยวนแหล, การบริหารงานวัดผลการศึกษา (นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 

2542), 5. 
43สมบูรณ์ ตันยะ, การประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545), 185-186. 
44กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล  

(กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), 35. 
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 6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ใน
การอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาค และตัดสิน
ผลการเรียน การผ่านช่วงชั้น และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 8.การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ45 
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้อธิบายถึงหน้าที่ของผู้บริหารกับการวัดและประเมินผล ดังนี้       
1) ก าหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการสอบ 3) พยายามส่งเสริมครูอาจารย์ให้มีความรู้ทางการวัดและประเมินผล 4) การจัด
ตารางการสอบ ห้องสอบ และระเบียบในการสอบและคุมสอบ 5) การประเมินผลการสอน46  

กมล ภู่ประเสริฐ และคณะ ได้อธิบายถึงขอบข่ายของการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับ    
การวัดและประเมินผลการศึกษา ไวด้ังนี้  
 1. การบริหารและจัดการในการเตรียมการก่อนการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย
การบริหารและการจัดการในเรื่องต่อไปนี ้
 1.1 การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ได้แก่  
  1.1.1 การเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยประเมินผลการเรียน
ระดับต่างๆ คู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเอกสารที่ส าคัญๆ  
  1.1.2 การเตรียมเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา     
ซึ่งอาจเป็นต ารา บทความ รายงาน ฯลฯ ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตัวอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีหรือ
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์และแปลผลการวัด การรายงานผลและการใช้ผลการวัด และตัวอย่าง     
ของเครื่องมือและวิธีการวัดความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ ของนักเรียน ทั้งในด้านความรู้      
ความเข้าใจและความคิดระดับสูงในรายวิชาต่างๆ ทักษะปฏิบัติ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม ความ
ถนัดด้านต่างๆ รวมทั้งความถนัดทางอาชีพ และการวัดบุคลิกภาพด้านต่างๆ เพื่อให้คณะบุคลากรที่
ปฏิบัติงานการวัดและการประเมินผลการศึกษาใช้ศึกษาค้นคว้า และใช้เป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้อง

                                                        
45กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจาย 

อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 37. 

46รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 108-109. 
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กับหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งจะท าให้ผลการวัดใช้ประโยชน์  ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง  
  1.1.3 การเตรียมบุคลากร ในด้านแรก ได้แก่ การจัดหาบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่
วัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน โดยพิจารณาถึงวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความสนใจ
ในงานด้านนี้ ในสถานศึกษาที่มีบุคลากรในต าแหน่งงานวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่แล้ว ก็จะต้อง
จัดหาคณะด าเนินการซึ่งประกอบด้วย ครู-อาจารย์ที่ท าหน้าที่สอนรายวิชาต่างๆ ถ้าร่วมด าเนินการ
ด้วย โดยมีครู-อาจารย์ในต าแหน่งวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นเสมือนเลขานุการคณะกรรมการ 
หรือคณะท างานถ้าเป็นไปได้สถานศึกษาอาจจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีในท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษา          
ของคณะกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อให้ข้อคิดเห็นเชิงหลักวิชาได้ การเตรียมบุคลากรในด้านที่สอง   
คือ การเตรียมบุคลากรก่อนปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
ร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบต่างๆ 
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชา  
และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการวัดและประเมินผลที่ร่วมกันท าให้เข้าใจตรงกัน
ทั้งหมด เพื่อให้ทราบหน้าที่  ความรับผิดชอบในแผนงาน หรือโครงการนั้นๆ และระยะเวลาที่         
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละช่วงเวลา การเตรียมบุคลากรในด้านที่สาม คือ การพัฒนา    
ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานการวัดและประเมินผลให้สูงขึ้นกว่าเดิม งานด้านนี้กระท าได้  
ทั้งก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และภายหลังการประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษาแล้ว
เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นตามล าดับ ซึ่งจะท าให้งานการวัดและประเมินผล
การศึกษามีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น 

การเตรียมบุคลากรทั้งสามด้านดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาอาจด าเนินการได้เองโดยการจัด
ประชุมชี้แจง ประชุมอบรม ประชุมปฏิบัติการ หรือการนิเทศเป็นรายบุคคลหรือ กลุ่มย่อย             
หรือการมอบหมายงานให้ศึกษาจากเอกสารและให้รายงานให้คณะกรรมการได้ทราบและเข้าใจร่วมกัน 
หรือให้อภิปรายเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันในการประชุมสัมมนา เป็นต้น  
  1.1.4 การเตรียมเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลก่อนที่จะท าการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จึงต้องมีเครื่องมือและวิธีการที่ชัดเจนให้คณะครู-อาจารย์ได้ใช้ ในกรณีที่
สถานศึกษาได้รวบรวมเครื่องมือ และก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้เรียบร้อยแล้ว งานในขั้นนี้
เป็นเพียงการพิจารณาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น แต่ถ้าสถานศึกษา ยังขาดแคลน
เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ งานนี้จะเป็นงานหลักที่ส าคัญอีกงานหนึ่งที่จะต้องด าเนินการ และในการ
ด าเนินการนั้นไม่จ าเป็นต้องจัดท าเครื่องมือทุกชนิดให้พร้อมก่อนลงมือวัดและประเมิน  เฉพาะการ
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินนั้น สถานศึกษาอาจด าเนินการไปเท่าที่ก าลังทรัพยากร   
จะเอ้ืออ านวยให้ โดยด าเนินการเป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันไปตลอดปี และทุกปี 
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ในการก าหนดวิธีการและการสร้างเครื่องมือส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา      
คณะบุคลากรที่ด าเนินการ ควรมีทั้งผู้ที่มีความรู้ความสารถทางด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
และครูผู้สอนที่ได้มีการเตรียมตัวแล้ว กิจกรรมที่ผู้บริหารควรจัดในการเตรียมเครื่องมือ และวิธีการวัด     
มีดังต่อไปน้ี 
   1.1.4.1 การประชุมวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย และจุดประสงค์การเรียนรู้       
เพื่อก าหนดความสามารถ หรือคุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องท าการวัดและประเมิน การวิเคราะห์นี้ 
ควรกระท าให้ได้รายการตามประเภทของพฤติกรรม (ความรู้ – ความคิด, ความรู้สึก ค่านิยม, 
ความสามารถในการปฏิบัติ) ในแต่ละรายวิชา และรายชั้น 
   1.1.4.2 การประชุมเพื่อก าหนดวิธีการและรูปแบบของเครื่องมือวัด     
และประเมินว่าควรใช้วิธีการใด และเครื่องมือประเภทใด เช่น การสังเกตและแบบบันทึก การสังเกต    
การสัมภาษณ์ และแบบประเมิน แบบทดสอบ แบบวัดค่านิยม แบบวัดเจตคติ งานที่ก าหนดให้ปฏิบัติ
เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติและผลงาน เป็นต้น 
   1.1.4.3 การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและแบบพิมพ์ต่างๆ      
ให้เป็นไปตามหลักการและวิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือประเภทนั้น ๆ 
   1.1.4.4 การทดลองใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือนั้น ๆ ตามวิธีการของการวัดและประเมินผล เช่น การทดลองแบบทดสอบ และการวิเคราะห์
ข้อสอบการทดลองแบบวัดค่านิยมและการวิเคราะห์คุณภาพ เป็นต้น 
   1.1.4.5 การประชุมพิจารณาผลการทดลองใช้เครื่องมือ และการปรับปรุง
เครื่องมือ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงให้มีคุณภาพเชิงวิชาการสูงขึ้นกว่าเดิม 
   1.1.4.6 การจัดท า หรือจัดพิมพ์เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
การศึกษา รวมทั้งคู่มือด าเนินการและแบบพิมพ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะน าไปใช้ในการวัดและประเมิน
นักเรียนต่อไป 
   1.1.4.7 การจัดระบบเครื่องมือวัดและเอกสารต่างๆให้สะดวกแก่คณะครู         
ที่จะน าไปใช้ของแต่ละชั้น แต่ละช่วงเวลา และแต่ละประเภท รวมทั้งการจัดเก็บภายหลังการใช้ 
  1.2 การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่  
  1. 2.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการวัดและประเมินผลการศึกษา      
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการวัดและประเมินผลการศึกษา  ของสถานศึกษา     
เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันของงานด้านนี้ว่า ได้กระท าสิ่งใดส าเร็จผลตามระเบียบ ตามหลักการ
และวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาไปแล้วบ้าง ยังมีสิ่งใดที่มีข้อบกพร่อง หรือกระท าได้ไม่สมบูรณ์ 
ทั้งในด้านการก าหนดวิธีการและการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดและประเมินผลการศึกษา ในด้าน        
การด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งการประเมินก่อนเรียน การประเมินระหว่างเรียน        
หรือการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้และการประเมินเมื่อสิ้นสุดการสอนรายวิชา             
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หรือการประเมินปลายภาคและปลายปี และทั้งในด้านการวิเคราะห์ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้อง   
ได้ทราบ ตลอดจนการใช้ผลการวัดและประเมินที่ผ่านมา 
 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการวัดและประเมินผลการศึกษา จะท าให้ทราบ
จุดเด่นของสถานศึกษา หรือความสามารถของสถานศึกษาว่าท าสิ่งใดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาได้ส าเร็จบ้าง จะได้ใช้จุดเด่นเป็นปัจจัยในการท างานด้านนี้ต่อไป และทราบจุดด้อย      
ของโรงเรียน หรือข้อบกพร่องต่างๆ ในงานด้านนี้ที่สถานศึกษายังไม่สามารถกระท าให้ส าเร็จ       
ตามภารกิจของการวัดและประเมินผลการศึกษา จุดด้อยเหล่านี้ คือ งานที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติ 
ให้ส าเร็จด้วยการปรับปรุง แนวความคิดและวิธีปฏิบัติให้ดีกว่าเดิม 
  1.2.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
ที่จะกระท าต่อไป งานขั้นนี้ต้องพิจารณาว่าจุดเด่นที่มีอยู่ยังควรด าเนินการต่อไปในลักษณะเดิมหรือไม่ 
หรือควรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้อีกได้ และการพิจารณาจุดด้อย เพื่อการก าหนดงานที่จะต้องท าใน
รูปแบบใหม่ที่คิดว่าจะให้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการพิจารณากับงานใหม่ที่ยังไม่ได้ท า ให้ครอบคลุมงาน
การวัดและประเมินผล เพื่อให้งานนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
  1.2.3 การก าหนดวิธีด าเนินการของงานแต่ละงาน คือ การก าหนดขั้นตอนและ
กิจกรรมในการปฏิบัติงานแต่ละงานว่าควรแบ่งการด าเนินงานเป็นกี่ขั้นต่อเนื่องกัน แต่ละขั้นตอน
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยอะไรบ้าง ซึ่งการจะก าหนดได้นั้นจึงเป็นการค านึงถึงหลักการ  และแนว
ปฏิบัติในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย เพื่อให้การด าเนินการแต่ละงานอยู่ในขอบข่าย ของหลักวิชา เช่น 
กิจกรรมในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการสร้างเครื่องมือวัด   
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป การก าหนดวิธีด าเนินการควรครอบคลุมงานหลัก ดังต่อไปนี้ 
   1.2.3.1 งานพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอน และกิจกรรมเกี่ยวกับ   
การเตรียมการ ซึ่งได้แก่ การก าหนดตัวบุคคล การเตรียมเอกสารและเครื่องมือ การก าหนดวิทยากร       
การก าหนดตารางกิจกรรม ขั้นต่อไป ได้แก่ การด าเนินการ ซึ่งจะต้องเลือกระหว่างการประชุม          
เชิงสัมมนา หรือการประชุมอบรม ทั้งนี้ แล้วแต่ระดับของผู้ที่ทางโรงเรียนต้องการพัฒนา ในขั้นนี้
กิจกรรมอาจประกอบด้วยการก าหนดผู้ที่เป็นพิธีกร หรือผู้รับผิดชอบ แต่ละหัวข้อเรื่อง ในการประกาศ 
การเชิญวิทยากร การควบคุมเวลา การบันทึกสภาพการณ์และปัญหาต่างๆ การประชุมผู้รับผิดชอบ
หลังจากเสร็จสิ้น การประชุมแต่ละวัน เพื่อปรับปรุงการประชุมช่วงต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       
ขั้นต่อไปอาจเป็นขั้นการประเมินผล การประชุมซึ่งอาจประกอบด้วยกิจกรรม การรวบรวมแบบสอบถาม 
หรือแบบวัดอื่นๆ การวิเคราะห์ผลการประชุมพิจารณา เพื่อประเมินความส าเร็จของการประชุม เป็นต้น 
   1.2.3.2 งานพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
ขั้นตอน และและกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุมเชิงสัมมนา เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนในแต่ละ
รายวิชาที่ต้องการวัดและประเมิน การประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน     
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การประชุมปฏิบัติการ สร้างเครื่องมือ การทดลองเครื่องมือ การวิเคราะห์ผล เพื่อปรับปรุงเครื่องมือ 
เป็นต้น 
   1.2.3.3 งานด าเนินการวัดและประเมินผล อาจประกอบด้วยขั้นตอนและ
กิจกรรมเกี่ยวกับการก าหนดช่วงเวลาการวัดและประเมินผลส าหรับการวัดผลระหว่างเรียน         
การวัดปลายภาค การวัดปลายปี การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ การรวบรวมผลการวัด
และประเมิน การจัดท าข้อมูลขั้นต้นเพ่ือการวิเคราะห์ผล 
   1.2.3.4 งานวิเคราะห์ และรายงานผลการวัดและประเมิน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนและกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสถิติจ าแนกเป็นรายวิชา รายชั้นเรียน          
เป็นค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงคะแนนหรือค่าสถิติอื่น ๆ การประชุมพิจารณา
ผลการวัดและประเมินเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น – จุดด้อยของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ แต่ละระดับชั้น 
การพิจารณาความก้าวหน้าทางวิชาการ การพิจารณานักเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง        
การจัดท ารายงานผลการวัดและประเมิน การจัดท ารายงานให้ผู้ปกครองทราบตามแบบฟอร์ม        
ที่ก าหนด และการจัดท าระบบสารสนเทศของการวัดและประเมินผล เป็นต้น 
   1.2.3.5 งานซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน และงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่เรียนเก่ง อาจประกอบด้วย ขั้นตอนและกิจกรรมเกี่ยวกับการรวบรวมรายชื่อนักเรียน ที่ควรซ่อมเสริม
และส่งเสริมในแต่ละชั้น แต่ละรายวิชา การเลือกวิธีการซ่อมเสริม และส่งเสริมการประเมินผล         
การด าเนินงาน เป็นต้น 
   1.2.3.6 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วย กิจกรรม
และขั้นตอนเกี่ยวกับการพิจารณาความสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การพิจารณา
ปรับปรุงรายวิชา หรือเนื้อหาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสภาพของนักเรียน การพิจารณาปรับปรุง
รูปแบบการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอื่นๆ ของนักเรียนที่คุณภาพสูงขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงทั้งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ในการเรียน   
การสอนด้วย เป็นต้น 
   1.2.3.7 งานสร้างคลังข้อสอบ ประกอบด้วย ขั้นตอน และกิจกรรมเกี่ยวกับ    
การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และเครื่องมือวัดอื่นๆ การเลือกข้อสอบจ าแนก ตามหัวข้อเรื่อง รายวิชา 
และรายชั้น เพื่อรวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมจุดประสงค์ส าคัญของหัวข้อเรื่อง  และ
รายวิชาของแต่ละขั้นไว้ เลือกใช้ในโอกาสต่อไป รวมทั้ งกิจกรรมเกี่ยวกับรวบรวมข้อสอบ             
จากแหล่งอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่จะน ามาใช้วัดและประเมินผลนักเรียน และรวมถึง    
การแลกเปลี่ยนข้อสอบกับสถานศึกษาอื่นๆ ด้วย จากนั้นก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดพิมพ์        
การจดัระบบเก็บเป็นคลังข้อสอบ เป็นต้น 
   1.2.3.8 งานติดตามและนิเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมเกี่ยวกับ     
การติดตามก ากับงานวัดและประเมินผล ทุกงานในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้งานแต่ละงานเป็นไป    
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ตามเวลาและวิธีด าเนินการที่ก าหนด ถูกต้องตามหลักวิชาและแผนงานที่ร่างไว้ ซึ่งในการนิเทศนี้   
อาจรวมถึง กิจกรรมการประชุมชี้แจง ประชุมสรุปผลงานเป็นระยะๆ ประชุมสัมมนา เพื่อแก้ไขปัญหา 
บางเรื่องที่มีปัญหาความเข้าใจและวิธีปฏิบัติ เป็นต้น 
  1.2.4 การประสานงานต่างๆ เมื่อการก าหนดวิธีด าเนินการและบุคคลที่จะ
ปฏิบัติงานแล้วตามข้อ 1.2.3 ก่อนที่จะมีการเขียนแผนงานควรมีการพิจารณาประสานงานต่างๆ 
เพื่อให้ทราบว่างานใด ควรเริ่มด าเนินการก่อนงานใด กิจกรรมของงานใดที่ควรท าร่วมกับกิจกรรม 
ของงานอื่น ระยะเวลาด าเนินการและบุคลากรในงานใดซ้ าซ้อนกับงานอื่น  ซึ่งควรปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม งานใดต้องอาศัยผลงานใดเป็นองค์ประกอบส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้งานทุกงานสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ลดความซ้ าซ้อนของงาน และใช้บุคลากรและทรัพยากรอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น
จึงสรุปเป็นกิจกรรมของแต่ละงานและปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละงาน  
  1.2.5 การเขียนโครงการและแผนงานการเขียนโครงการและแผนงาน             
เมื่อด าเนินการตั้งแต่ข้อ 1.2.1 – 1.2.4 แล้ว ในขั้นต่อไปเป็นการเขียนโครงการและแผนงานเกี่ยวกับ   
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา โดยเรียบเรียงรายละเอียดที่ได้ด าเนินการ          
ไปตามรูปแบบโครงการต่างๆ และแผนงาน 

2. การบริหารและการจัดการในด้านการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย การบริหารและการจัดการในเรื่องต่อไปน้ี 
    2.1 การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถหรือคุณลักษณะของนักเรียนอันเป็นผลจากการเรียนตามแผนที่วางไว้โดยใช้เครื่องมือ   
ที่เตรียมไว้ การบริหารและจัดการประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี ้
  2.1.1 การประชุมชี้แจงบุคลากรของโรงเรียนเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล
การศึกษาในภาพรวมทั้งหมด ให้เข้าใจร่วมกันถึงประโยชน์สูงสุดของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดของสถานการศึกษาและแต่ละงานย่อย เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน       
ให้ เข้าใจว่างานในหน้าที่รับผิดชอบของตนคืออะไร สัมพันธ์ กับงานของคนอื่นๆ อย่างไร             
และผลสุดท้ายที่จะได้รับคืออะไร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานที่ตน
รับผิดชอบ ที่ต้องสัมพันธ์กับงานอื่นๆ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดและผูกพันไปถึงการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพสูงขึ้นในที่สุด 
  2.1.2 การก ากับหรือการติดตามงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการ 
แต่ละคณะหรือหัวหน้างาน จะต้องก ากับหรือติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการที่วางไว้ 
โดยเริ่มตั้งแต่การแจ้งงานให้แก่ผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้าก่อนถึงเวลาปฏิบัต ิเป็นการเตือนให้ผู้ปฏิบัติ
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงมือท างานนั้น นอกจากนี้ การเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบก่อนถึงเวลา     
เป็นเครื่องแสดงให้ผู้ปฏิบัติตระหนักว่า ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญ และสนใจต่องานนี้  ซึ่งจะเป็น    
การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติตื่นตัว และให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานได้มากกว่าปกติ กิจกรรมขั้นต่อไป 
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ได้แก่ การตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษา     
เช่น การเยี่ยมห้องเรียนในขณะที่มีการวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือขณะที่มีการวัดปลายภาคเรียน
หรือปลายปี เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้ขวัญและก าลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติและช่วยแก้ไขปัญหา ที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนั้นๆ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะรวบรวมข้อดีข้อบกพร่องในกระบวนการ
ท างาน  และทรัพยากรที่ใช้ในการท างานนั้นด้วย ข้อดีและข้อบกพร่องเหล่านี้อาจได้จากการสังเกต
ของผู้ไปตรวจเยี่ยม และได้จากการแสดงความคิดเห็ นของผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์           
ต่อการปรับปรุงงานในครั้งต่อไป 
  2.1.3 การนิเทศงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา โดยปกติจะกระท าควบคู่ไปกับ  การก ากับ  
และติดตามงานในกรณีปัญหาที่ผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล นิเทศ สามารถให้ค าแนะน า หรือชี้แนะ
แนวทางได้ ในทันที  ที่พบปัญหานั้นๆ  แต่ ในบางปัญหาหลั งจากได้ข้อมูลเกี่ ยวกับปัญหา                 
ในการด าเนินงานแล้ว ต้องจัดกิจกรรมการนิเทศในภายหลัง การนิเทศงานนี้อาจกระท าเป็นรายบุคคล 
หรือรายกลุ่ม ตามความเหมาะสม การนิเทศงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับงานต่อไปน้ี 
   2.1.3.1 ความรู้ – ความเข้าใจในหลักการและวิธีการวัดและประเมินผล  
ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้ทักษะการใช้เครื่องมือ เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ปัญหาส าคัญที่พบ
โดยทั่วไปคือ ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มุ่งจะศึกษา
หรือค้นหาให้ทราบถึงความสามารถและคุณลักษณะที่แท้จริงของนักเรียน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
นักเรียนเป็นส าคัญ ผู้ปฏิบัติหลายท่านที่ยังด าเนินการวัดและประเมินผลในลักษณะของงานธุรการ   
ที่ต้องการให้ได้เพียงข้อมูลส าหรับกรอกรายงาน ในแบบพิมพ์ต่างๆ ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผล
การเรียนเท่านั้น จึงท าให้ละเลยการปฏิบัติบางอย่าง หรือปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับหลักการ        
ที่ควรจะเป็น ท าให้ผลการวัดที่ได้มาไม่ได้สะท้อน ถึงความสามารถ หรือลักษณะที่แท้จริงของนักเรียน 
แต่ละคน ซึ่งจะส่งผลการตัดสินใจในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านอื่นๆ  เพื่อ
พิจารณานักเรียนผิดไปจากที่ควรจะเป็น เช่น ในการด าเนินการสอบวัดความสามรถของนักเรียน 
ผู้ด าเนินการสอบควรกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามรถของตนอย่างเต็มที่ ไม่สร้างความวิตกกังวล หรือ
ความเครียดให้แก่นักเรียนหรือไม่กระท าการใด ที่จะขัดขวางการแสดงความสามารถของนักเรียน เป็นต้น  
   2.1.3.2 ทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลนับเป็นปัญหาที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งที่พบโดยทั่วไป นับต้ังแต่การชี้แจงในการปฏิบัติให้นักเรียนทราบก่อนใช้เครื่องมือนั้นๆ 
เช่น แบบทดสอบ หรือแบบวัดต่างๆ การสังเกตพฤติกรรมเชิงคุณลักษณะนักเรียน การสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน ของนักเรียน ล าดับขั้นของการด าเนินการสอบ ตลอดจนการตรวจให้คะแนน หรือ      
การตรวจคุณภาพของผลงานของนักเรียน หากผู้ด าเนินการได้รับการนิเทศก่อนการปฏิบัติงาน          
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หรือระหว่างการปฏิบัติงานจะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และได้ผลการวัดและประเมิน     
ที่ถูกต้อง 
  การนิเทศงานอาจอยู่ในรูปของการชี้แนะหรือแนะน าเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจหรือเกิดทักษะที่ต้องการ อาจอยู่ในรูปของการประชุมปฏิบัติการฝึกใช้เครื่องมือวัดและประเมิน
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการด าเนินงาน หรือการประชุมสัมมนา เพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน หรือ
เป็นข้อสรุปร่วมกันในการใช้เครื่องมือในการด าเนินการวัดและในการตรวจให้คะแนนการสอบหรือ
การปฏิบัติงาน 
 2.2 การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่  
  2.2.1 งานวิเคราะห์ผลหลังจากที่ได้ข้อมูลจากการวัดและประเมินแล้ว การบริหาร
และการจัดการในขั้นต่อไป คือ การจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมิน และการรายงานผล 
ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้
   2.2.1.1 การด าเนินการวิเคราะห์ค่าสถิติ การวิเคราะห์ผลอาจประกอบด้วย 
การหาค่าสถิติบางอย่าง เช่น การค่าคะแนนรวมของแต่ละจุดประสงค์หรือสมรรถภาพที่ส าคัญและ
คะแนนรวมของบทเรียนหรือรายวิชา การหาคะแนนเฉลี่ย หรือระดับคุณภาพเฉลี่ยของแต่ละ
จุดประสงค์ บทเรียน หรือรายวิชา การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละจุดประสงค์ บทเรียน 
หรือรายวิชา การหาค่าสัมฤทธิ์ของการกระจาย (Coefficient of Variation) ของแต่ละจุดประสงค์ 
บทเรียน หรือรายวิชา การแจกแจงนักเรียนในตามคะแนนของแต่ละจุดประสงค์ บทเรียน หรือ
รายวิชา เป็นต้น 
   2.2.1.2 การแปลผลการวิเคราะห์ หลังจากได้จัดกระท าข้อมูลในข้อที่ 
2.2.1.1 แล้ว ควรมีการประชุมบุคลากรจ าแนกเป็นชั้น หรือตามรายวิชาแล้วแต่ความเหมาะสมของ
ระดับชั้นต่างๆ เมื่อพิจารณาแปลผลการวิเคราะห์แล้ว ซึ่งควรพิจารณาประเมินต่อไปน้ี 
    2.2.1.2.1 ระดับความสามารถ หรือคุณลักษณะของนักเรียน    
โดยเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาแต่ละห้องเรียน แต่ละชั้น ถึงระดับที่น่าพอใจหรือไม่เพียงใด ความสามารถ   
หรือคุณลักษณะใดที่ยังมีระดับไม่น่าพอใจ มีข้อบกพร่อง หรือมีจุดอ่อนในลักษณะใด  
    2.2.1.2.2 รายชื่อนักเรียนที่เรียนดี และรายชื่อนักเรียนที่เรียน
อ่อนในแต่ละรายวิชา และแต่ละห้องเรียนที่ควรจะได้รับการส่งเสริม หรือควรได้รับ การซ่อมเสริม
แล้วแต่กรณี 
    2.2.1.2.3 การเปรียบเทียบความสามารถ หรือคุณลักษณะ
นักเรียนตามรายวิชา และรายช้ันของนักเรียนรุ่นปัจจุบันกบันักเรียนรุ่นก่อนๆ (เท่าที่มีข้อเปรียบเทียบ
ได้) เพื่อพิจารณาในแง่ความก้าวหน้าในด้านคุณภาพการศึกษาว่า  มีการพัฒนาขึ้นหรือไม่            
การเปรียบเทียบลักษณะนี้จะช่วยในการพิจารณาต่อไปว่า โครงการทางวิชาการของสถานศึกษา    
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การปรับปรุงการเรียนการสอนที่ผ่านมาได้ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ หากมีจุดใด
ที่การพัฒนายังไม่ดีขึ้น จะได้เป็นข้อมูลในการแสวงหาวิธีการที่ดีกว่า  ทั้งการเรียนการสอน          
และการบริหารสถานศึกษา มาใช้ในปีต่อไป 
    2.2.1.2.4 ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละ
จุดประสงค์ หรือสมรรถภาพ แต่ละรายวิชา แต่ละห้องเรียน ว่าควรมีการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร 
  2.2.2  การรายงานผลท าได้ ดังนี้ 
   2.2.2.1 การจัดท ารายงานผลการศึกษาต่อสถานศึกษา เพื่อรวบรวม            
เป็นระบบข้อมูลของสถานศึกษาที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป           
ในการจัดท ารายงานผลการศึกษานี้ ควรประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังต่อไปน้ี 
    2.2.2.1.1 สภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอน และ     
การบริหารในปีที่ผ่านมา มีลักษณะอย่างไร อาจกล่าวเป็นขั้นตอนการสอนแต่ละรายวิชา ขั้นตอน  
การบริหารสถานศึกษา และในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง 
    2.2.2.1.2 สภาพของผลการศึกษาเดิมในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะแสดงถึง
ระดับความสามารถ และคุณลักษณะของนักเรียนในสมรรถภาพ หรือจุดประสงค์ที่ ส าคัญ                   
ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงความสามารถและคุณลักษณะในแต่ละรายวิชา แต่ละระดับชั้นว่าเป็นอย่างไร 
    2.2.2.1.3 สภาพการปฏิบัติงานของปีปัจจุบันทั้งในด้านการเรียน
การสอน การบริหาร และโครงการทางวิชาการว่ามีงานอะไรบ้าง ได้ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
และมีกิจกรรมอะไรบ้าง และควรแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นว่าสภาพการปฏิบัติงานของปัจจุบันนี้
แตกต่างไปจากสภาพการปฏิบัติงานเดิมอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้แนวความคิด         
มาจากใคร หรือจากเอกสารใด โครงการทางวิชาการที่ปฏิบัติในปีปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง  หรือ       
ได้เพ่ิมเติมอะไร จากแนวความคิดใด 
    2.2.2.1.4 สภาพของผลการศึกษาในปีปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูล    
ที่วิเคราะห์ในขั้นตอนแรกๆ แสดงถึงระดับความสามารถและคุณลักษณะของนักเรียนรุ่นปัจจุบันที่
ก าลังจบชั้นนั้นๆ ไม่ว่าเป็นอย่างไร ผลการศึกษานี้เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน ในข้อ 2.1.3 ซึ่งใน
รายงานอาจเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างเด็กรุ่นเก่ากับเด็กรุ่นปัจจุบันว่า  มีอะไร
ก้าวหน้าขึ้นหรือไม่ หากมีส่วนที่ก้าวหน้าขึ้น บุคลากรในสถานศึกษาก็สามารถพิจารณาร่วมกันได้ว่า 
การปฏิบัติ ในข้อ 2.2.2.1.3 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากการปฏิบัติเดิมในข้อ 2.2.2.1.1 มีสิ่งใดที่ก่อให้เกิด
ผลดีบ้าง และมีสิ่งใดที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีก 
    2.2.2.1.5 ข้อสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป ซึ่งเมื่อน าไปประกอบกับความคิดใหม่  ๆ  
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ในการเรียนการสอน และการบริหาร จะท าให้ได้แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานในปีต่อไป ซึ่งย่อมเป็น
การปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มากก็น้อย 
 รายงานผลการศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นต่อสถานศึกษาอย่างมาก และมีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อทุกหน่วยงานที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนางาน
ของตนให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมยิ่ง  ๆ ขึ้นไป และรายงานนี้ยังใช้ในการ
รายงานต่อหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด้วย 
   2.2.2.2 การรายงานผลต่อผู้ปกครอง โดยปกติตามระเบียบว่าด้วย              
การประเมินผลการเรียนแต่ละระดับ จะก าหนดให้มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ    
เพื่อความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ในการพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการช่วยเสริม
งานของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น และโดยทั่วไปจะมีแบบฟอร์มการรายงานก าหนดไว้ สถานศึกษาทุกแห่ง
จะต้องปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบนั้น แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายของรายงานเป็นส าคัญ
ที่มุ่งจะให้ผู้ปกครองร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียน ฉะนั้น จึงเป็นไปได้ที่สถานศึกษาจะ
เพิ่มเติมรายละเอียดให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจนักเรียนของตนให้ดีที่สุด ตลอดจนแนวทางเสนอแนะ
ที่ผู้ปกครองพึงปฏิบัติในการช่วยสนับสนุนการเรียนของนักเรียนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ส าหรับ
ผู้ปกครองที่อาจท าความเข้าใจกับแบบฟอร์มการรายงานได้ยาก จ าเป็นต้องให้รายละเอียดเพิ่มมาก
ขึ้นการรายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบและให้ความร่วมมือ อาจไม่ใช่เพียงการส่งเอกสาร          
ตามแบบฟอร์มไปให้ผู้ปกครองลงนามรับทราบ ในแบบฟอร์ม ถ้าสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆ 
เสริมเข้าไปด้วยเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจนักเรียน เข้าใจ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา     
และเข้าใจบทบาทที่พึงจะช่วยนักเรียนได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจจ าเป็นต้องมี
กิจกรรมบางประเภทที่เหมาะสมกับสภาพผู้ปกครอง จะใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน โดยค านึงถึง
สภาพพื้นฐานของผู้ปกครองของนักเรียน จะยิ่งเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการร่วมมือระหว่างบ้าน     
กับสถานศึกษา ได้ดียิ่งขึ้น  
 2.3 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาใช้ในการพัฒนานักเรียน ส่วนของงาน 
การวัดและประเมินผลการศึกษาที่ส าคัญที่สุด ก็คือ การน าผลการวัดและประเมินไปใช้ประโยชน์         
ในการพัฒนานักเรียนและการพัฒนางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวัดและประเมินท าให้บุคลากร         
ในสถานศึกษาได้ทราบสภาพที่เป็นจริงของนักเรียนในด้านความสามารถ และคุณลักษณะอันเป็นผล
มาจาก การด าเนินการของคณะบุคลากรทั้งหมด และสภาพที่เป็นจริงนี้ จะเป็นฐานส าหรับการพัฒนา
นักเรียนให้สูงย่ิงข้ึนไปอีก ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร จากผลการวัดและประเมินท าให้สถานศึกษาได้
พิจารณาว่านักเรียนสามารถบรรลุถึงจุดหมายและจุดประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้เพียงใด     
ส่วนของรายวิชาส่วนใดที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียนของตน สถานศึกษาสามารถปรับจุดประสงค์  
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การเรียนได้ในขอบเขตที่หลักสูตรก าหนดไว้ เช่น ในการก าหนดจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชา        
ในระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาสามารถปรับปรุงเนื้อหาสาระในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ  
ของท้องถิ่นได้ในขอบเขตที่หลักสูตรประถมศึกษาก าหนดไว้ และในระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษา
สามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา หรือก าหนดรายวิชาขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพของ
ท้องถิ่นและนักเรียนของตนได้ 
  2.3.2 การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นด้านที่สามารถใช้ผลการวัดและประเมิน 
ให้เป็นประโยชน์ได้โดยตรงและได้มากที่สุด เพราะผลที่ได้ในการวัดและประเมิน ก็คือ ผลจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั่นเอง การปรับปรุงการเรียนการสอนจึงเป็นงานแรก ที่จะต้องพิจารณา
ด าเนินการโดยอาศัยข้อมูลการวัดและประเมินเป็นพื้นฐาน การปรับปรุงการเรียนการสอน          
อาจพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
   2.3.2.1 ในการซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน และการส่งเสริมนักเรียน    
ที่เรียนเก่ง สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน เช่น ในการซ่อมเสริม   
อาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้บทเรียนแบบโปรแกรม แบบฝึกหัดที่มีขั้นตอน การฝึกจากง่ายไปหายาก
ที่ละเอียดยิ่งขึ้น การใช้นักเรียนชั้นสูงกว่าช่วยสอน หรือใช้นักเรียนที่เก่งกว่าช่วยสอน การจัดครู          
ที่เชี่ยวชาญการสอนวิชานั้นโดยเฉพาะ เป็นผู้สอนซ่อมเสริม หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยนักเรียน  
ที่เรียนอ่อนมีความสามารถ หรือมีคุณลักษณะถึงระดับที่น่าพอใจ กิจกรรมเหล่านี้สถานศึกษา      
ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการสร้างสื่อต่างๆ ที่จะใช้ในกิจกรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดให้
มีการวัดและประเมินผลการเรียนซ่อมเสริมของนักเรียนเหล่านั้นอีกด้วย การสอนซ่อมเสริมจึงเป็นงาน
หลัก ที่ส าคัญของสถานศกึษา เพราะเป็นการช่วยให้นักเรียนมีความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียน
บทเรียนต่อไปได้ ถ้าขาดพื้นฐานดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนมีอุปสรรค  ในการเรียนมากยิ่งขึ้น   
เพราะข้อบกพร่องของนักเรียนยิ่งสะสม มากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ หากไม่มี การแก้ไขปรับปรุง ในด้าน  
การส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง ซึ่งโดยทั่วไปยังปฏิบัติกันค่อนข้างน้อย สถานศึกษาควรมีกิจกรรม     
ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้พัฒนาศักยภาพของตนให้สูงยิ่งขึ้น ด้วยการให้เรียนลึกซึ้งมากกว่า
ปกติ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น   
ต่อกิจกรรมการเรียนใหม่และได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถสูงกว่าเดิม 
   2.3.2.2 การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน บุคลากรในสถานศึกษา
ช่วยกันแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ควรปรับปรุงให้
ดีกว่าเดิม โดยการศึกษาเอกสารต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้ได้แนวความคิด หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้น
มาร่วมให้แนวความคิด จะท าให้ครูผู้สอนได้กิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 
  2.3.3 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา มุ่งเน้น   
ที่การให้นักเรียนรู้ตนเอง รู้แนวทางการปฏิบัติตนเอง และปฏิบัติการพัฒนาด้วยตนเอง             
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ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้รู้ถึงระดับความสาม ารถของตน       
ความสนใจ และคุณลักษณะอื่นๆ ของตน ประกอบกับการให้ค าแนะน าปรึกษาหารือและบริการ
สนเทศอื่นๆ จะท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในทิศทางที่เหมาะสม ด้วยกิจกรรมการแนะแนว
ต้องอาศัยข้อมูลจากการวัดและประเมินด้านต่างๆ ของนักเรียนมาประกอบ การวัดและประเมินผล
การศึกษาที่วัดคุณลักษณะของนักเรียนได้กว้างขวาง มิได้มุ่งเน้นแต่การวัดตามเนื้อความรู้ จะช่วยให้
สถานศึกษามีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่องานแนะแนวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรจะมีการจัดระบบ
สารสนเทศ เกี่ยวกับผลการวัดและประเมิน ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในด้านนี้ด้วย 
  2.3.4 การปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
   2.3.4 .1  การบริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท า ให้           
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการแนะแนวเป็นไป   
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หากงานต่างๆ มีข้อบกพร่อง ย่อมเป็นดัชนีชี้กลับมาถึงการบริหาร              
ว่ามีข้อบกพร่องด้วย ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอาศัยกิจกรรมการเรียนที่ดีเป็นหลัก และการเรียน
การสอนที่ดี ต้องอาศัยการบริหารที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญ เมื่อเกิดข้อบกพร่องในด้านคุณภาพ
นักเรียน ย่อมแสดงถึงข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริหาร เพราะการบริหารอาจท าให้ครูสนใจปรับปรุงการเรียนการสอนน้อย อาจท าให้ครู
ขาดขวัญและก าลังใจในการสอน หรือแม้แต่อาจท าให้ครูไม่สะดวกในการสอนก็ได้ 
   2.3.4.2 การบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ภารกิจจากหลายด้าน       
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกันทั้งโรงเรียน ไม่เฉพาะชั้นใด
ชั้นหนึ่งเหมือนการเรียนการสอน ข้อมูลจากการวัดและประเมินจะท าให้บุคลากรในสถานศึกษา
พิจารณาร่วมกันได้ว่า กิจกรรมของสถานศึกษาเรื่องใดควรปรับปรุงแก้ไขในอันที่จะส่งผลต่อคุณภาพ
ของนักเรียนด้วย เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับคณะกรรมการนักเรียน ถ้ามีการดูแลและส่งเสริมอย่างดี     
จะส่งผลต่อคุณลักษณะประชาธิปไตยของนักเรียนมากขึ้น เป็นต้น การปรับปรุงการบริหาร
สถานศึกษาเป็นการปรับปรุงกระบวนการหรือกิจกรมในการบริหารในแต่ละงาน เช่น การบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งแยกย่อยเป็นการบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน การบริหารงานห้องสมุด 
การบริหารศูนย์วิชาการของสถานศึกษา การบริหารการวัดและการประเมิน เป็นต้นกิจกรรมการบริหาร
ที่เคยใช้ในการบริหารงานวิชาการเหล่านี้ อาจเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เหมาะสม ซึ่งไม่มีอิทธิพลเพียง
พอที่จะท าให้การเรียนการสอนดี งานวิชาการอื่นๆ หรือขาดกิจกรรมที่ส าคัญบางอย่ าง จึงท าให้   
การบริหารมีประสิทธิภาพลดลง การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ก็อาจพิจารณาได้ในแนวเดียวกัน 
  2.3.5 การจัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  ประกอบด้วยข้อมูล            
และข้อสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตทางการศึกษา อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน ข้อมูล      
และข้อสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการ
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แนะแนว กระบวนการบริหารและกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลและข้อสนเทศเกี่ยวกับ
รูปแบบการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติ กระบวนการ
เหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดผลผลิตที่มีลักษณะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ นอกจากนี้  ยังมีข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ   
เวลา ฯลฯ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ า  
  ระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการก าหนดงาน
หรือโครงการของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาได้เป็นอย่างดี งานวัดและประเมินผลการศึกษาจะ
ให้ข้อมูลและข้อสนเทศในส่วนของผลผลิต เพื่อมีการปรับปรุงกระบวน การปฏิบัติงานและปัจจัยที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในปีต่อไปแล้ว ผลผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ข้อมูลและข้อสนเทศ 
ในปีถัดไปจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถเปรียบเทียบ  กับข้อมูลและข้อสนเทศเดิมเพื่อดู
ความก้าวหน้าของสถานศึกษาได้ และจะเป็นพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและปัจจัยต่อไปอีก 
เพื่อให้ได้เกิดผลผลิตใหม่ที่ดีกว่า กระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่เรียกกันว่า
กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
  2.3.6 การจัดท าคลังข้อสอบ ในงานวัดและประเมินผลการศึกษา จะมีการพัฒนา
บุคลากร เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล การสะสมเครื่องมือและวิธีการที่ดี ไว้ให้เป็นระบบ 
จะท าให้สถานศึกษามีเครื่องมือและวิธีการที่จะใช้ในการวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์หรือ
สมรรถภาพ และครอบคลุมรายวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์  สะดวกต่อการด าเนินงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. การบริหารและการจัดการในด้านการประเมินและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3.1 การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 การพิจารณาการบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของงานย่อยแต่ละงาน 
โดยดูจากผลผลิตของงานเทียบกับจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย เช่น งานเตรียมเอกสาร เมื่อด าเนินการ
ไปแล้วได้เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามเป้าหมายเพียงใด งานเตรียมบุคลากร เมื่อด าเนินการไปแล้ว
ท าให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตามความต้องที่ก าหนดในจุดมุ่งหมายเพียงใด งานสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล เพื่อด าเนินการไปแล้วได้เครื่องมือตามที่ต้องการหรือไม่มีคุณภาพในขั้นต้น     
จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและจากการทดลองใช้เครื่องมือเป็นอย่างไร งานใช้ผลการวัดและ
ประเมินในการพัฒนาการเรียนการสอนท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนมีการปรับปรุงขึ้นเพียงใด รูปแบบ
การสอนที่จะใช้ต่อไปมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด ได้อาศัยหลักวิชาในการปรับปรุงนั้น
เพียงใด ฯลฯ 
  3.1.2 การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละงาน ซึ่งโดยปกติจะได้ข้อมูล       
ในระหว่างการก ากับติดตาม และนิเทศงาน จากการสังเกตการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ การแสดง
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ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติในระหว่างปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากการประชุมพิจารณาขั้นตอน 
การปฏิบัติงานที่ตั้งไว้เทียบกับการปฏิบัติจริงที่ได้ท าไปแล้วจากนั้นก็ลงความเห็นว่ากระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ท าไปเป็นไปตามขั้นตอนและหลักการปฏิบัติโดยสมบูรณ์หรือไม่เพียงใด มีข้อบกพร่ อง  
ในการปฏิบัติที่จุดใด และในลักษณะใด การปฏิบัติเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่       
ความต่อเนื่องและความราบรื่นของการปฏิบัติมีลักษณะโดยสรุปอย่างไร บุคลากรมีความพึงพอใจ   
กับแนวทางปฏิบัติที่วางไว้เพียงใด รวมทั้งแนวความคิดของบุคลากรเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานแต่ละงาน 
  3.1.3 การประเมินปัจจัยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ปัจจัยที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลา งบประมาณ และสิ่งอื่นๆ ในการประเมินจะต้อง
ค านึงถึงเรื่อง ความเพียงพอของปัจจัย และคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียงพอ
หรือไม่ ความรู้ความเข้าใจและทักษะของบุคลากรเป็นอย่างไร ระยะเวลาที่ก าหนดให้เป็นไปได้
เพียงใด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเหมาะสมหรือไม่ งบประมาณที่ใช้         
ในการด าเนินงานมีเพียงพอหรือไม่ และอาจรวมถึงการประเมินในแง่ของประสิทธิภาพว่าได้ใช้จ่าย
งบประมาณคุ้มค่าเพียงใด 
 3.2 การพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 จากการประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษาที่กล่าวในข้อ 3.1 คณะบุคลากร           
ในสถานศึกษา จะทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องของผลผลิต กระบวนการและปัจจัยที่ใช้ในงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในส่วนของข้อดีของทุกองค์ประกอบควรด ารงรักษาหรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
ในส่วนของข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไข ในการพิจารณาข้อบกพร่องมีหลักส าคัญ  ในการ
ด าเนินงานอยู่ที่ควรระลึกเสมอว่าองค์ประกอบทั้งสามนี้สัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 

 ผลผลิต 
   

กระบวนการ 
 
  ปัจจัย 
 ในการพิจารณาข้อบกพร่องเพื่อหาทางปรับปรุงจะเริ่มจากการวิเคราะห์ผลผลิตก่อนว่า 
ผลผลิตของงานใดบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ผลผลิตของงานใดยังไม่บรรลุผล ถ้าต้องการปรับปรุง
ผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม จะต้องวิเคราะห์ที่กระบวนการว่าส่วนใดของกระบวนการนี้คิ ดว่าดี ส่วนใด
ของกระบวนการที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม จากนั้นจึงวิเคราะห์ที่ปัจจัยว่าปัจจัยส่วนใดที่ยังไม่ช่วย
สนับสนุนกระบวนการเท่าที่ควร จะต้องแก้ไขตัดทอน เพิ่มเติมปัจจัยส่วนใดจากที่ก าหนดไว้เดิม     
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ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัจจัยที่จะช่วยเสริมกระบวนการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
หรือเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ด้วย  
 โดยวิธีด าเนินการดังกล่าวข้างต้น บุคลากรในโรงเรียนจะได้รูปแบบความสัมพันธ์อันใหม่ 
ประกอบด้วยผลผลิต (ความมุ่งหมายและเป้าหมายของงานที่จะท าต่อไป) กระบวนการที่มีการ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่มีการก าหนดขึ้นใหม่ เป็นรูปแบบที่สถานศึกษาจะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานวัด
และประเมินผลครั้งต่อไป 
 นั่นคือ ในการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา ถ้าความมุ่ งหมายและเป้าหมาย            
ยังเป็นของเดิม แต่การปฏิบัติที่ผ่านมายังไม่บรรลุผล จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและปัจจัย
ขึ้นใหม่โดยอาศัยก าลังความคิดและความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา แต่ถ้ามีการเพิ่มเติม จุดมุ่งหมาย        
ก็จะต้องเพิ่มเติม ในส่วนของกระบวนการและปัจจัยให้รับกันด้วย 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการพัฒนางานวัดและประเมินผล จะประกอบด้วย ขั้นตอนส าคัญ     
3 ขั้นตอน เช่นเดียวกับการพัฒนางานอื่น ๆ คือ 
           3.2.1 การวิเคราะห์หาจุดที่จะต้องพัฒนา เริ่มจากการวิเคราะห์ผลผลิต กระบวนการ  
และปัจจัย จะท าให้รู้ว่ากระบวนการและปัจจัยมีจุดใดต้องปรับปรุง 
           3.2.2 การแสวงหาวิธีการและสื่อใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการเทคนิค และสื่อใหม ่ที่ผู้ค้นคว้าไว้เป็นหลักฐานการคิดวิธีการใหม่ ที่เหมาะกับงานของตน 
  3.2.3 การลงมือปฏิบัติและลงมือใหม่ 
 กระบวนการทั้ง 3 ขั้นนี้จะท าให้การพัฒนางานมีอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ผลงานจะมีคุณภาพ
เพิ่มพูนขึ้นไปตามล าดับ47 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
47กมล ภู่ประเสริฐ, สุจิตรา ศรีนวล และล าดวน เรือนรื่น, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ

บริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1 , พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 5-26. 
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การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 สมบูรณ์ ตันยะ กล่าวว่า การประกอบกิจการงานใด ๆ ของมนุษย์ ถ้าวิเคราะห์ออกมาจะ
พบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย หรือ เป้าหมาย            
2) การด าเนินงาน หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น 3) การประเมินการด าเนินงานว่า 
ได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ มีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบ
ด้านจุดมุ่งหมายของการศึกษานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับด้วยกัน เริ่มจากจุดหมายที่ใหญ่
ที่สุด คือ นโยบาย ความเชื่อถือ หรือปรัชญาการศึกษารองลงมา ได้แก่จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับสถาบัน จนกระทั้งถึงระดับห้องเรียน ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความ
สอดคล้องกัน ส่วนองค์ประกอบด้านการด าเนินงานนั้น คลอบคลุมไปถึงกิจกรรมการบริหารบริการ     
ในระดับต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อจุดมุ่งหมายและการด าเนินงานของการจัดการศึกษา 
มีหลายระดับหลายประเภทด้วยกัน องค์ประกอบด้านการประเมินก็ควรที่จะต้องมีหลายระดับหลาย
ประเภทด้วยเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบเป้าหมาย และการด าเนินงานของการจัดการศึกษาได้
อย่างครบถ้วน48 

ผดุงชัย ภู่พัฒน์ กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และการประเมินผลการเรียน มีความสัมพันธ์ และในการจัดการศึกษานั้นจ าเป็นต้องมีจุดมุ่งหมาย 
ทางการศึกษา เพื่อช่วยก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์หลังจากได้รับการเรียนการสอน 
โดยจุดมุ่งหมายทางการศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ส่วนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้จะเป็นกิจกรรมที่พยายามตอบสนองให้เกิดผลลัพท์ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา รวททั้งให้
กรอบของการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ในขณะเดียวกันการประเมินผลการเรียน
จะช่วยเป็นสารสนเทศย้อนกลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งช่วยตัดสินผลการเรียนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด สารสนเทศที่ได้จากการประเมินผลการเรียนจะช่วย
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพัฒนากระบวนการ          

                                                        
48สมบูรณ์ ตันยะ, การประเมินทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545), 9-10. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
53 

 

53 
 

ทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานของการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป49 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ           
3 ประการ คือ จุดมุ่งหมายทางการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัด              
และประเมินผล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วัดเพื่อจะได้ทราบผลว่า การเรียนการสอนนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย         
ที่ก าหนดไว้หรือไม่50 

ศิริชัย กาญจนวาสี ได้กล่าวถึง การปฎิรูประบบการประเมินการเรียนรู้ส าหรับประเทศไทย 
ว่าควรยึดแนวคิดและหลักการดังนี้  

1. การจัดการศึกษาทุกระดับและรูปแบบ จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ไว้      
อย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ทิศทางของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนการสอน   
ที่เหมาะสมรวมทั้งการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ จะต้อง
ก าหนดแนวคิดและแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการจัดการศึกษา               
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2. จ าเป็นต้องมีนโยบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหาร
การศึกษาระดับสูง และได้รับฉันทามติจากประชาคมทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกของการติดตาม 
ก ากับ สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ทุกระดับอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

3. ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะต้องมีความเที่ยงธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ครูผู้สอน
จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและจ าต้อง
ตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดับบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา         
และระดับประเทศ รวมทั้งมีความเป็นสากลระดับนานาชาต ิ

                                                        
49ผดุงชัย ภู่พัฒน์ , “แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา” (เอกสารประกอบการบรรยาย          

ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล จัดโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี, 2 มิถุนายน 2554), 1. 

50ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 
2553), 165. 
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6. การวัดและประเมินการเรียนรู้จะต้องครอบคลุมทั้งสถานภาพและความก้าวหน้า       
ด้านความรู้/ทักษะพัฒนาการของผู้เรียน และคุณธรรม 

7. คณะบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการวัดและประเมินการเรียนรู้ทุกระดับ ส่วนใหญ่
จ าเป็นต้องคัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา 

8. ผลจากการประเมินจะต้องใช้เป็นสารสนเทศส าหรับติดตามก ากับสนับสนุนและพัฒนา  
การเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา51 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ 
ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด        
ของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผล       
การเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้การด าเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ
ที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งสามารถรองรับ       
การประเมินภายในและการประเมินภายนอก ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้สถานศึกษา    
จึงควรก าหนดหลักการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัด    
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี ้
 1 . สถานศึกษาเป็นผู ้ร ับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน      
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน 
 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ต้องด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ อย่างรอบ
ด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด
ธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได ้

                                                        
51ศิริชัย กาญจนวาสี, “นโยบายการประเมินผลการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต”ิ ใน การประเมินผล การเรียนรู้แนวใหม่ สุวิมล ว่องวาณิช, บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 7-8. 
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 5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรม การเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน    
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู ้
 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
 8. ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผล       
การเรียนรู้รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน52 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดไว้ว่า สิ่งที่ผู้สอนต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ(1) ผลการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ (2) ผลการเรียนรู้       
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (3) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ในหลักสูตรอย่างน้อย 8 ประการ และ (4) ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตร 4 ประการดังกล่าวข้างต้น มีที่มาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย  
ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย โดยทั้ง 3 ด้าน มีลักษณะส าคัญที่สามารถน ามาอธิบาย
โดยสังเขปดังนี้ คือ 
 1. ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศ หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความสามารถด้านสติปัญญา 6 ด้าน คือ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์       
การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
ได้แก่ การบอกเล่า อธิบาย หรือเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบค าถาม เขียนแผนภูมิ 
แผนภาพ น าเสนอแนวคิดขั้นตอน ในการแก้ปัญหา การจัดการ การออกแบบประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เป็นต้น 
 2. ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่สะท้อนความสามารถด้านการเรียนรู้
ในการจัดการอารมณ์ความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติโดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่า
ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย คือ ผู้เรียนมีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และมีค่านิยม

                                                        
52กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2553), 12. 
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พื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝัง โดยแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อย 
8 ประการ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งเกิดจากการประสานงานของสมอง             
และกล้ามเนื้อที่ใช้งานอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
 ผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนการสอน         
ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริงที่ผู้เรียนได้รับ         
การพัฒนา เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ซึ่งเป็น
พัฒนาการที่ครูต้องแสวงหาหรือคิดค้นเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้วัดและประเมินผล
โดยค านึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวัดและประเมินที่มีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างแท้จริง            
การประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร ซึ่งเป็นภารกิจของผู้สอน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ผู้สอน
ควรปฏิบัติม ีดังนี ้
 1. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษา สัดส่วนคะแนนระหว่าง
เรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค เกณฑ์ต่างๆ ที่สถานศึกษาก าหนด ตลอดจนต้องค านึงถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสมรรถนะ
ต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อน าไปบูรณาการ สอดแทรกในระหว่างการจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอน โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชา รวมถึงจุดเน้นของสถานศึกษา 
 2. จัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน 
  2.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แล้วจัดกลุ่มตัวชี้วัด เนื่องจาก  
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจะช่วยผู้สอนในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเมิน  
ให้ครอบคลุมทุกด้านที่ตัวชี้วัดก าหนด หากเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้            
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.2 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กันหรือประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน ซึ่งอาจจัดเป็นหน่วยเฉพาะวิชา 
(Subject Unit) หรือหน่วยบูรณาการ (Integrated Unit) แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจน าการอ่าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาพัฒนาในหน่วยการเรียนรู้ด้วยก็ได้              
ในขณะเดียวกันผู้สอนควรวางแผนการประเมินที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ด้วย กรณีที่ตัวชี้วัดใด
ปรากฏอยู่หลายหน่วยการเรียนรู้ ควรพัฒนาตัวชี้วัดนั้นในทุกหน่วยการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ          
และเครื่องมือที่หลากหลาย ก่อนบันทึกสรุปผล เพื่อสามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม 
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  2.3 ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชาโดย
ค านึงถึงความส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้        
ในหน่วยการเรียนรู้ 
  2.4 ก าหนดภาระงานหรือชิ้นงาน หรือกิจกรรมที่เป็นหลักฐานแสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถที่สะท้อนตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ การก าหนดภาระงานหรือชิ้นงาน อาจมีลักษณะ
ดังนี ้
       2.4.1 บูรณาการหลายสาระการเรียนรู้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้ 
หรือหลายตัวช้ีวัด 
       2.4.2 สาระการเรียนรู้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้           
หรือหลายตัวช้ีวัด 
  2.5 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 
(Rubrics) หรือก าหนดเป็นร้อยละ หรือตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.6 ส าหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยภาระงาน ให้เลือกวิธีการวัด     
และประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 3. ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์  วิธีการ 
เครื่องมือ ภาระงาน เกณฑ์คะแนน ตามแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ 
 4. การจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น        
3 ระยะ ได้แก่ ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน   
และการประเมินความส าเร็จหลังเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
    4.1 ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะและความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ           
ที่เหมาะสม แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีความพร้อม
และมีความรู้พื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความส าเร็จ           
ในการเรียน ได้เป็นอย่างดี แต่จะไม่น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน       
มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  4.1.1 วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนรู้ 
  4.1.2 เลือกวิธีการและเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้และทักษะพื้นฐาน       
อย่างเหมาะสม เช่นการใช้แบบทดสอบ การซักถามผู้เรียน การสอบถามผู้ที่เคยสอน การพิจารณา  
ผลการเรียนเดิมหรือพิจารณาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่ผ่านมา เป็นต้น  
  4.1.3 ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน 
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  4.1.4 น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียน เช่น จัดการ
เรียนรู้พื้นฐานส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเตรียมแผนจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผู้เรียนทีม่ี
ความสามารถพิเศษ เป็นต้น 
    4.2 การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน เป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการ
ของผู้เรียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้สอน ได้วางแผนไว้ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความรู้
ความสามารถ และเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนที่ด าเนินการ        
อย่างถูกหลักวิชาและต่อเนื่อง จะให้ผลการประเมินที่สะท้อนความก้าวหน้าในการเรียนรู้            
และศักยภาพของผู้เรียนอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยผู้สอนเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับภาระงานหรือกิจกรรม ที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ วิธีการประเมินที่เหมาะสมส าหรับการประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่า มีการพัฒนาด้าน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอน
สามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้หลากหลาย ดังนี ้
  4.2.1 เลือกวิธีและเครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 
เช่น การประเมินด้วยการสังเกต การซักถาม การตรวจแบบฝึกหัด การประเมินตามสภาพจริง      
การประเมินการปฏิบัติ เป็นต้น 
  4.2.2 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับวิธีการประเมิน           
ที่ก าหนด 
  4.2.3 ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2.4 น าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
    4.3 การประเมินความส าเร็จหลังเรียน การประเมินความส าเร็จหลังเรียน เป็นการประเมิน
เพื่อมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียน ใน 2 ลักษณะ คือ 
  4.3.1 การประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินผู้เรียนในหน่วย       
การเรียนรู้ที่ได้เรียนจบแล้วเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้ 
พัฒนาการของผู้เรียนเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน ท าให้สามารถประเมิน
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ข้อมูลที่ได้     
จากการประเมินความส าเร็จภายหลังการเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
เรียนของผู้เรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน หรือซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด  
หรือผลการเรียนรู้การประเมินความส าเร็จหลังเรียนนี้ จะสอดคล้องกับการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน
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ก่อนการเรียนการสอนหากใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกันหรือคู่ขนานกัน เพื่อดูพัฒนาการ
ของผู้เรียนได้ชัดเจน 
  4.3.2 การประเมินปลายปี/ปลายภาค เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนในการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข      
ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด การประเมินปลายปี/ปลายภาคสามารถใช้วิธีการ        
และเครื่องมือประเมินได้อย่างหลากหลายและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด อาจใช้แบบทดสอบชนิด
ต่างๆ หรือประเมินโดยใช้ภาระงานหรือกิจกรรม โดยมีขั้นตอนหรือวิธีการดังนี้ เลือกวิธีการและเครื่องมือ
ที่จะใช้ในการวัดและประเมินผล สร้างเครื่องมือประเมิน ด าเนินการประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้
ตัดสินผลการเรียน ส่งผลการเรียน ซ่อมเสริม แก้ไขผลการเรียน 

ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นนั้น 
ผู้สอนที่รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการ  
ตามบริบท ที่เหมาะสมของสถานศึกษานั้นๆ ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษากิจกรรมและเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่คณะกรรมการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาก าหนด 
 2. ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามลักษณะของกิจกรรมนั้น 
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตามรูปแบบ วิธีการที่ก าหนด 
 4. เลือกวิธีการ เครื่องมือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
 5. สร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการประเมิน 
 6. ด าเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยค านึงถึงต่อไปน้ี 
  6.1 เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  6.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
 7. สรุปผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 8. ส่งผลการประเมิน53 
 

                                                        
53กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวปฏิบัติการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551,         
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 92-96. 
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คู่มือบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการด าเนินงานประเมินผล 

การเรียนรู้ ไว้ดังนี ้
  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
       1.1 อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล      
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
       1.2 อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล     
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
       1.3 อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน ความสามารถ      
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
       1.4 อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาเกณฑ์        
และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
       1.5 อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา เกณฑ์และแนว
ปฏิบัติ ในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       1.6 อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการ และวิธีการสอนซ่อมเสริมการแก้ไขผล            
การเรียนและอื่นๆ  
       1.7 ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้       
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       1.8 ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 
  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ในการ
ด าเนินงานประเมินผลการเรียนดังนี้ 
       2.1 จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
       2.2 จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง และสาระเพิ่มเติม   
ของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ และจัดท ารายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
       2.3 ก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิ เคราะห์และเขียน คุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของสถานศึกษาพร้อมเกณฑ์การประเมิน   
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
       2.4 ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
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       2.5. ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต เพื่อการเทียบ   
โอนผลการเรียน   

3. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่               
ในการด าเนินงานประเมินผลการเรียนดังนี ้ 
       3.1 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวัดและประเมินผล 
       3.2 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล        
การเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
       3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รายปี/
รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีบทบาทหน้าที่                   
ในการด าเนินงานประเมินผลการเรียน ดังนี้ 
       4.1 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถ การอ่าน คิดวิเคราะห์    
และเขียน ของผู้เรียน 
       4.2 ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 

     4.3 ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของผู้เรียนรายปี/    
รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

5. คณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา มีบทบาท
หน้าที่ในการด าเนินงานประเมินผลการเรียน ดังนี ้
       5.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน และแนวทาง        
การปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
       5.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายปี/รายภาค        
และการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

     5.3 จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยวิธีการอันเหมาะสม   
และส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานประเมินผลการเรียน 
ดังนี ้
       6.1 จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ ต่างๆ  
       6.2 ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ 
       6.3 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
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     6.4 เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ของสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน 

7. ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
       7.1 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       7.2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
       7.3 อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน 
การซ้ าชั้น การจบการศึกษา 
       7.4 ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
       7.5 ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนบรรลุเป้าหมาย 

     7.6 น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา 

8. ครูผู้สอน มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ ดังน้ี 
       8.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ    
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
       8.2 ท าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน 
ที่ก าหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง 
       8.3 ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาที่สอน หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       8.4 น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

     8.5 ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
9. ครูวัดผล มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ ดังน้ี 

       9.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ      
แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
       9.2 ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา       
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
       9.3 ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 

     9.4 ปฏิบัติ งานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผล               
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

10. นายทะเบียน มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ ดังน้ี 
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       10.1 ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกผลการประมวล
ข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
       10.2 ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล แต่ละชั้นปี และเมื่อจบ
การศึกษา เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อน   
ชั้นเรียน และจบการศึกษาแต่ละระดับ 

     10.3 จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา54  
 

ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 สุพักตร์ พิบูลย์ ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและประเมินผลในโรงเรียนว่า 
อาจจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ภารกิจหลักด้านการวัดและประเมินผลที่พึงมีอันเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ 2) ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการด าเนินงานของโรงเรียนโดยทั่วไป55 

กรมวิชาการ ได้กล่าวถึง ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ว่า ประกอบด้วยภารกิจ 12 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตามหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น ภารกิจ       
ที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงช้ัน ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการประเมินการผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายข้อ 
  1.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 

                                                        
54กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2553), 7. 

55สุพักตร์ พิบูลย์, “การบริหารงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน”, ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 47. 
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  1.4 ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับห้องเรียน 
  1.5 ประเมินตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
  1.6 ประเมินสรุปผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผ่านช่วงชั้น 
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  2.1 ก าหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม 
  2.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จ าแนกเป็นเกณฑ์
ส าหรับตัดสินจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละประการ และเกณฑ์ส าหรับตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.3 ประเมินผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม 
  2.4 ประเมินตัดสินการผ่านกิจกรรม 
  2.5 ประเมินสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงชั้น 
 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมอันดี
ให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  3.1 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่ านิยม   
ของสถานศึกษา 
  3.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ 
  3.3 ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
  3.4 ด าเนินการประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทาง
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค 
  3.6 ประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านช่วงช้ัน 
 4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เป็นการประเมินความสามารถ    
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร ภารกิจที่สถานศึกษา
จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  4.1 ก าหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความส าหรับหลักสูตร 
ของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น 
  4.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินผลการประเมินมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนสื่อความแต่ละประการ 
  4.3 ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
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  4.4 ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทาง
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
  4.5 ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความแต่ละประการ 
รายปีหรือรายภาค 
  4.6 ประเมินตัดสินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความผ่านช่วงชั้น 
 5. การประเมินตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น จบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบหลักสูตร  
เป็นการประเมินตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้ผ่านช่วงชั้น   
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือปีที่ 6 ) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) และจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 6. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ เป็นการจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่ในปี
สุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ประถมศึกษาปีที่  6 มัธยมศึกษาปีที่  3          
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมิน
มาตรฐานระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดในแต่ละป ี
 7. การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียน ความรู้  ความสามารถ         
และประสบการณ์ของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 8. การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เป็นการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลแสดงผลการด าเนินการวัดและประเมินผล      
ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
 9. การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน เป็นการจัดแนวทางการปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนที่มี
ข้อบกพร่องในการเรียนด้านต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อความส าเร็จในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 10. การก ากับติดตามและประเมินผลการประเมินผลการเรียน เป็นการวางระบบ          
และแผนงานการตรวจสอบการด าเนินการประเมินผลการเรียนของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์  
 11. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประเมินผล
การเรียนรู้ ในระดับต่าง ๆ ให้ผู้ เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ
ความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้เป็นข้อมูล ร่วมกันในการปรับปรุง      
การเรียนของผู้ เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน และการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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 12. การจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา เป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการด าเนินการประเมินผลการเรียน และภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฎิบัติ เป็นแนวเดียวกัน ให้การประเมินผลการเรียน            
ของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม และมีผลการด าเนินงานที่น่าเชื่อถือ 
เป็นที่ยอมรับทั้งด้านสังคมและกฎหมายจากทุกฝ่าย ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดท าเป็นระเบียบของ
สถานศึกษาได้56 

วิรัช วรรณรัตน์ ได้กล่าวถึง ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา      
ว่า ประกอบด้วย 
 1. 1. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุม่ ในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้  
  1.1 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (รายปีหรือรายภาค) โดยวิเคราะห์           
จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการประเมินการผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  1.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนสาระการเรียนรู้ (รายปีหรือรายภาค) 
  1.4 ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน (ระดับห้องเรียน) ประเมินตัดสินผลการเรียน 
สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค และประเมินสรุปผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผ่านช่วงชั้น 
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้  
  2.1 ก าหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม 
  2.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตามจุดประสงค์
ของกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.3 ประเมินผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม ประเมินตัดสินการผ่านกิจกรรม
ประเมินสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านช่วงช้ัน 
 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมอันดี
ให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร  
  3.1 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ศึกษา 

                                                        
56กรมวิชาการ, แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), 5-8. 
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  3.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละลักษณะ 
  3.3 ประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทางและวิธีการ
ที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.4 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค และประเมินตัดสิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคใ์นช่วงช้ัน 
 4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร  
  4.1 ก าหนดมาตรฐาน 
  4.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสิน 
  4.3 ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมิน 
  4.4 ประเมินตามแนวทางและวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด57 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ ได้กล่าวถึง ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาว่า 
ประกอบด้วย 
 1. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตามหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น ภารกิจ       
ที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงช้ัน ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการประเมินการผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายข้อ 
  1.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
  1.4 ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับห้องเรียน 
  1.5 ประเมินตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
  1.6 ประเมินสรุปผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผ่านช่วงชั้น 
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  2.1 ก าหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม 

                                                        
57วิรัช วรรณรัตน์, “การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544,” 

วารสารการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ 25, 73 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2546) : 1-3. 
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  2.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จ าแนกเป็นเกณฑ์
ส าหรับตัดสินจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละประการ และเกณฑ์ส าหรับตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.3 ประเมินผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม 
  2.4 ประเมินตัดสินการผ่านกิจกรรม 
  2.5 ประเมินสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงชั้น 
 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมอันดี
ให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  3.1 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของ
สถานศึกษา 
  3.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ 
  3.3 ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
  3.4 ด าเนินการประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทาง
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค 
  3.6 ประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านช่วงช้ัน 
 4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เป็นการประเมินความสามารถ    
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร ภารกิจที่สถานศึกษา
จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  4.1 ก าหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความส าหรับหลักสูตร  
ของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น 
  4.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินผลการประเมินมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์   
และเขียนสื่อความแต่ละประการ 
  4.3 ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
  4.4 ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทาง
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
  4.5 ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความแต่ละประการ 
รายปีหรือรายภาค 
  4.6 ประเมินตัดสินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความผ่านช่วงชั้น 
 5. การประเมินตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น จบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบหลักสูตร      
เป็นการประเมินตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้ผ่านช่วงชั้น      
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(ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หรือปีที่ 6 ) จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) และจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 6. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ เป็นการจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่ในปี
สุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ประถมศึกษาปีที่  6 มัธยมศึกษาปีที่  3          
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมิน
มาตรฐานระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดในแต่ละปี 
 7. การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียน ความรู้  ความสามารถ         
และประสบการณ์ของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 8. การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เป็นการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลแสดงผลการด าเนินการวัดและประเมินผล      
ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
 9. การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน เป็นการจัดแนวทางการปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนที่ มี
ข้อบกพร่องในการเรียนด้านต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อความส าเร็จในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 10. การก ากับติดตามและประเมินผลการประเมินผลการเรียน เป็นการวางระบบและแผนงาน
การตรวจสอบการด าเนินการประเมินผลการเรียนของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ เพื่อให้              
การด าเนินการเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง   
ที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์  
 11. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประเมินผล
การเรียนรู้ในระดับต่างๆ ให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบความก้าวหน้า
และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการปรับปรุงการเรียนของผู้เรียน   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว ้
 12. การจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา เป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการด าเนินการประเมินผลการเรียน และภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฎิบัติ เป็นแนวเดียวกัน ให้การประเมินผลการเรียน            
ของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม และมีผลการด าเนินงานที่น่าเชื่อถือ 
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เป็นที่ยอมรับทั้งด้านสังคมและกฎหมายจากทุกฝ่าย ซึ่งสถานศึกษาอาจจัดท าเป็นระเบียบของ
สถานศึกษาได้58 

พิสณุ ฟองศรี ได้กล่าวถึง ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
 1. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตามหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น ภารกิจ 
ที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงช้ัน ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการประเมินการผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายข้อ 
  1.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
  1.4 ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับห้องเรียน 
  1.5 ประเมินตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
  1.6 ประเมินสรุปผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผ่านช่วงชั้น 
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
  2.1 ก าหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแตล่ะกิจกรรม 
  2.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จ าแนกเป็นเกณฑ์
ส าหรับตัดสินจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละประการ และเกณฑ์ส าหรับตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.3 ประเมินผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม 
  2.4 ประเมินตัดสินการผ่านกิจกรรม 
  2.5 ประเมินสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงช้ัน 
 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยม   
อันดีให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร ดังนี้  
  3.1 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่ านิยม  
ของสถานศึกษา 

                                                        
58พิชิต ฤทธิ์จรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ 

เคอร์มิสท์, 2552), 248-251. 
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  3.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ 
  3.3 ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
  3.4 ด าเนินการประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทาง
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค 
  3.6 ประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านช่วงช้ัน 
 4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เป็นการประเมินความสามารถ    
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร ดังนี้  
  4.1 ก าหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความส าหรับหลักสูตร   
ของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น 
  4.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินผลการประเมินมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์   
และเขียนสื่อความแต่ละประการ 
  4.3 ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
  4.4 ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทาง
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
  4.5 ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความแต่ละประการ 
รายปีหรือรายภาค 
  4.6 ประเมินตัดสินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความผ่านช่วงชั้น 
 5. การประเมินตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น จบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบหลักสูตร  
เป็นการประเมินตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้ผ่านช่วงชั้น   
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือปีที่ 6 ) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) และจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 6. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  เป็นการจัดให้ผู้ เรียนทุกคนที่ศึกษา             
อยู่ในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3          
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมิน
มาตรฐานระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดในแต่ละป ี
 7. การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียน ความรู้  ความสามารถ         
และประสบการณ์ของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 8. การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เป็นการจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลแสดงผลการด าเนินการวัดและประเมินผล      
ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
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 9. การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน เป็นการจัดแนวทางการปรับปรุง แก้ไขผู้ เรียน           
ที่มีข้อบกพร่องในการเรียนด้านต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อความส าเร็จในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 10. การก ากับติดตามและประเมินผลการประเมินผลการเรียน เป็นการวางระบบและ
แผนงานการตรวจสอบการด าเนินการประเมินผลการเรียนของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์  
 11. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประเมินผล
การเรียนรู้ ในระดับต่าง ๆ ให้ผู้ เรี ยน ผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ
ความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการปรับปรุง       
การเรียนของผู้ เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน และการบริหารจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว ้
 12. การจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา เป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการด าเนินการประเมินผลการเรียน และภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฎิบัติ เป็นแนวเดียวกัน ให้การประเมินผลการเรียน            
ของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม และมีผลการด าเนินงานที่น่าเชื่อถือ    
เป็นที่ยอมรับทั้ งด้านสังคมและกฎหมายจากทุกฝ่าย ซึ่ งสถานศึกษาอาจจัดท าเป็นระเบียบ              
ของสถานศึกษาได้59 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ได้ก าหนดภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่าประกอบด้วย 4 องค์ 4 ประกอบ ได้แก่          
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่ก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้  
ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป ภารกิจของสถานศึกษาในการด าเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี ้

                                                        
59พิสณุ ฟองศรี, การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : 

ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2554), 80-83. 
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  1.1 ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 
  1.3 ก าหนดแนวปฎิบัติในการซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีผู้เรียนมีผลการประเมิน
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  1.4 ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีผู้เรียนมีระดับผล
การเรียน “0” หรือ ระดับคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์และแนวด าเนินการผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” 
หรือ “มส” 
  1.5 ก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 
  1.6 ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง 

2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียน        
ในการอ่านจากหนังสือ ต าราเรียน เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาและ/หรือเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ความสุนทรีย์ และประยุกต์ใช้ แล้วน าเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ น าไปสู่      
การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิด     
ด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้าง   
ความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น โดยมีหลักการดังนี้ 
  2.1 เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและประเมินเพื่อการตัดสิน   
การเลื่อนชั้นและจบการศึกษาระดับต่าง ๆ  
  2.2 ใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถ
ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพและท าให้ผลการประเมินที่ได้มีความเชื่อมั่น 
  2.3 การก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็น
การประเมินที่ก าหนด 
  2.4 ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์ประเมินที่ ได้จากการมีส่วนร่วม          
ของผู้เกี่ยวข้อง   
  2.5 การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถ
ในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้น     
กับผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้ง
ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนด ซึ่งมีอยู่ 8 คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธาณะ โดยมีการด าเนินการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ดังต่อไปน้ี  
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3.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์           
ของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดังนี ้
  3.1.1 ก าหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์        

การประเมิน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ปรับพฤติกรรม 
  3.1.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี 

(ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
  3.1.3 จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการ           

ที่เหมาะสม และส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.2 พิจารณานิยามหรือความหมายของแต่ละคุณลักษณะ พร้อมทั้งก าหนดตัวช้ีวัด 

หรือพฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะ และหากสถานศึกษาได้ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติม สถานศึกษาต้องจัดท านิยาม พร้อมทั้งตัวชี้วัดเพ่ิมเติมด้วย 
  3.3 ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา ก าหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  3.4 แจ้งให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินและส่งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฝ่ายทะเบียนวัดผล 

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเยาวชน
ของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพื่อสังคม และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ สถานศึกษาควรด าเนินการในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังน้ี 

 4.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ วุฒิภาวะของผู้เรียน สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ 

 4.2 ก าหนดเวลาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาและเหมาะสม
กับลักษณะของกิจกรรม 

 4.3 ออกแบบแผนการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
4.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย น่าสนใจ 
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โดยเน้นเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมการปฎิบัติ และผลงาน/ชิ้นงาน60 
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
  1.1 ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยประเมิน           
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
  1.2 ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบปรับปรุงพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  1.3 ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายภาค/ปีเพื่อน าผลไปตัดสิน 
การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
  1.4 เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลายเน้นการประเมิน
สภาพจริงครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
  1.5 ซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
และส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาการประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถ 
  1.6 การตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้      
ที่ก าหนดและประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมิน ต้องผ่านตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
ทุกข้อร่วมกัน 
  1.7 จัดการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียนและ
ให้ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง “1” ให้เรียนซ้ าชั้น 
  1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน 
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น          
รายกิจกรรม 
  2.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยพิจารณาจากจ านวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

                                                        
60กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2553), 37-77. 
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  2.3 ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดยผู้ได้รับ    
การตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน 
  2.4 ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านระดับการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  3.2 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
  3.3 ก าหนดแนวการด าเนินการเป็นรายคุณธรรม โดยประเมินทั้งในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 
  3.4 ด าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายภาค/ปี 
  3.5 แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
  3.6 ประเมินผ่านระดับการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
  4.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนดมาตรฐานเกณฑ์
แนวทางการประเมินและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลระดับการศึกษา 
  4.2 ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน 
  4.3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  4.4 ด าเนินการประเมินปลายภาค/ปีและประเมินการผ่านระดับการศึกษา 
 5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
  5.1 เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน 
  5.2 เตรียมตัวบุคลากร สถานที่ และอ านวยความสะดวกในการรับการประเมิน 
  5.3 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความส าคัญแก่ครูและผู้เรียน 
  5.4 น าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา61 

สมเดช สีแสง ได้กล่าวถึงภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ ดังนี ้
 1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

                                                        
61ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. 

คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพส าหรับครูผู้ช่วย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2553), 100-103. 
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  1.1 ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยประเมินตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้
  1.2 ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบปรับปรุงพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  1.3 ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายภาค/ปีเพื่อน าผลไปตัดสิน 
การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
  1.4 เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลายเน้นการประเมิน
สภาพจริงครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
  1.5 ซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
และส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาการประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถ 
  1.6 การตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดและประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมิน ต้องผ่านตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ทุก
ข้อร่วมกัน 
  1.7 จัดการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียน        
และให้ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง “1” ให้เรียนซ้ าชั้น 
  1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน 
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม 
  2.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยพิจารณาจากจ านวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  2.3 ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดยผู้ได้รับการ
ตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน 
  2.4 ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านระดับการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  3.2 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
  3.3 ก าหนดแนวการด าเนินการเป็นรายคุณธรรม โดยประเมินทั้งในห้องเรียน     
และนอกห้องเรียน 
  3.4 ด าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายภาค/ปี 
  3.5 แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
  3.6 ประเมินผ่านระดับการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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 4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
  4.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนดมาตรฐานเกณฑ์
แนวทางการประเมินและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลระดับการศึกษา 
  4.2 ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน 
  4.3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  4.4 ด าเนินการประเมินปลายภาค/ปี และประเมินการผ่านระดับการศึกษา 
 5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
  5.1 เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน 
  5.2 เตรียมตัวบุคลากร สถานที่ และอ านวยความสะดวกในการรับการประเมิน 
  5.3 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความส าคัญแก่ครูและผู้เรียน 
  5.4 น าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา62 

สรุปว่า ปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงานที่สถานศึกษา 
จะต้องด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตร และการประเมินใน 4 ระดับ ได้แก่
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ จึงต้องประกอบด้วยภารกิจ      
5 ประการ ประกอบด้วย 1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 2) การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน และ 5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ   

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ประวัติความเป็นมาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบหลักการ   
ให้มีเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ให้ด าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกาศ
จัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)            
ควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่ม 
และ กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปด าเนินการ 
รวมทั้งมาตรการระยะสั้นก็ให้ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่มี่ไม่ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การจัดการ
มัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม มติของสภาการศึกษา ส านักงาน

                                                        
62สมเดช สีแสง, คู่มือบริหารโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 

(กรุงเทพฯ : เสนาการพิมพ์, 2555), 686-687. 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดมาตรการระยะสั้นในการด าเนินงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการมัธยมศึกษา และการบริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้นดังกล่าวก าหนดให้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาและก าหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพความส าเร็จ การจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบในมาตรการระยะสั้น 
และได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงาน การจัดการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2552 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้จัดท าแนวทางการบริหาร
จัดการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศก าหนดเป็นเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 
สภาพการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)    
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จ านวน 61 
โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน       
และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน  

โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 1) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 2) โรงเรียนสงวน
หญิง3) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ 4) โรงเรียนสวนแตงวิทยา 5) โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 6) โรงเรียน
บางปลาม้าฯ 7) โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2 8) โรงเรียนบางแม่หม้ายฯ 9) โรงเรียน ศรีประจันต์ฯ   
10) โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 11) โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 12) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 
13) โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 14) โรงเรียนอู่ทอง 15) โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 16) โรงเรียน
ดอนคาวิทยา 17) โรงเรียนบางลี่วิทยา 18) โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 19) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
20) โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 21) โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 22) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
23) โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 24) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 25) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  
26) โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 27) โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 28) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7    
29) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 30) โรงเรียนด่านช้างวิทยา31)โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา     
และ 32) โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 

โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 1) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 2) โรงเรียนมัธยม
ฐานบินก าแพงแสน 3) โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 4) โรงเรียนคงทองวิทยา 5) โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
6) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 7) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยฯ 8) โรงเรียนพลอย      
จาตุรจินดา 9) โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 10) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 11) โรงเรียนแหลมบัววิทยา            
12) โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 13) โรงเรียนบางเลนวิทยา 14) โรงเรียนบางหลวงวิทยา 15) โรงเรียนสถาพร
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http://www.kannasoot.ac.th/
http://www.smschool.ac.th/web/
http://www.smschool.ac.th/web/
http://www.kham.ac.th/
http://www.methipramuk.ac.th/menu.htm
http://www.stschool2009.com/main/m7.html
http://web.banharn1.ac.th/home/
http://web.banharn1.ac.th/home/
http://srayaisom.dyndns.org/school.htm
http://school.obec.go.th/donkha/index2.HTM
http://school.obec.go.th/donkha/index2.HTM
http://www.bangli.ac.th/
http://www.sn.ac.th/
http://www.banharn5.ac.th/
http://www.borsuphan.ac.th/
http://school.obec.go.th/tfk/
http://school.obec.go.th/banharn6/
http://www.tcschool.ac.th/
http://www.borkruwittaya.ac.th/
http://school.obec.go.th/thungklee/
http://school.obec.go.th/banharnseven/
http://www.banhan3.ac.th/
http://202.143.149.244/webdcw/
http://www.nongyasaiwitthaya.ac.th/web/
http://school.obec.go.th/uthongsuksalai1/
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วิทยา 16) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ 17) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ      
18) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 19) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2ฯ 20) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
21) โรงเรียนราชินีบูรณะ 22) โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม 23) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา            
24) โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ฯ 25) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ 26) โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
27) โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 28) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และ 29) โรงเรียนสามพรานวิทยา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน มุ่งสร้างคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและด าเนินการให้ประชากรวัยเรยีนทกุคน ได้เข้าเรียนและเรยีนจนจบ
หลักสูตร  
 2. ส่งเสริม / เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 4. ประสานและสนับสนุนเครอืข่ายนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา63 

 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ส าหรับงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารการวัดและประเมินผลการการศึกษา                 
และการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าทั้งงานวิจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
 
งานวิจัยภายในประเทศ 

สุรพล ภมรมานพ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ทางอินเทอร์เน็ตโดยด าเนินการ
ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนา (System Development Life Cycle) พบว่า 1) ระบบที่พัฒนาขึ้น      
มีความเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน 2) ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อการน าข้อมูลเข้าและ

                                                        
63ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน, 

รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ม.ป.ท., 2554), 2-7.  
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กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศและประเมินผล รายงานผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ 3.76 ตามล าดับ 3) ผู้ปกครองมีคะแนนเฉลี่ย            
ความพึงพอใจเกี่ยวกับรายงานผล การเรียนทางอินเทอร์เน็ตในระดับมาก เท่ากับ 4.21 4) ผู้บริหาร   
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการวัดและประเมินผลรายงานทางอินเทอร์เน็ตในระดับ
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3364 
 ธีรพล ขยันการนาวี ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารวิชาการอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพตามวัฎจักร
คุณภาพ (Deming’s cycle) ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  
การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้น า
วิชาการ โดยมีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน     
ด้านวิชาการ โดยลดบทบาทภาระงานด้านอื่น ๆ  ให้น้อยลง65 

ศรีวิไล ชัยรัตนมโนกร ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการบริหารงาน      
ด้านการวัดและประเมินผลของผู้บริหารและครู พบว่า 1) ระดับความรู้ด้านการวัดและประเมินผล  
ของผู้บริหารและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผล
ของผู้บริหารและครู ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผู้บริหารและครูมีความรู้        
ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
โดยผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าครู 3) ความรู้กับการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผล
ของผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์      
อยู่ในระดับน้อย66 

                                                        
64สุรพล ภมรมานพ, “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547), 141. 

65ธีรพล ขยันการนาวี, “การบริหารวิชาการอย่างมีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุร”ี (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 117. 

66ศรีวิไล ชัยรัตนมโนกร, “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการบริหารงานด้านการวัดและ
ประเมินผลของผู้บริหารและครู ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 183. 
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 แก้วตา ฉัตรนุสรณ์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า 1) สภาพการวัดและประเมินผล 
พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือในการวัดผลภาคทฤษฎี คือ แบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 
ส าหรับการวัดผลภาคปฏิบัติใช้แบบบันทึกกิจกรรมและดูคุณภาพของผลงาน การวัดด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ใช้แบบสังเกตและการวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน ส่วนใหญ่ วัดในระดับการน าไปใช้ 
การประเมินผลการเรียนจะท าภายหลังสิ้นสุดการสอนเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ส าหรับการตัดสินการเรียน ใช้ทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์          
2) อาจารย์ผู้สอนมีปัญหาการวัดและประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และอาจารย์ผู้สอน
ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน จะมีปัญหาของการวัด
และประเมินผลแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) อาจารย์ผู้สอนมีปัญหาการวัด
และประเมินผล โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติอาจารย์ที่มีเพศต่างกันและสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างกัน มีปัญหาในการวัดและประเมินผลต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเครื่องมือและบริการ จากหน่วยงาน ไม่พบความแตกต่าง67 

ปรียา พรหมศักดิ์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการวัด     
และประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า              
1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร ส่งผลต่อ 
การวัดและประเมินผลในสถานศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมเมื่อพิจารณา   
ในแต่ละมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 22 และมาตรฐานที่ 14 ส่งผลต่อ   การวัดและประเมินผล   
ตามสภาพจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0568 

                                                        
67แก้วตา ฉัตรนุสรณ์, “การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลตาม

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547), 138. 

68ปรียา พรหมศักดิ์, “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 140. 
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  สุจรรยา ใจหาญ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผล           
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1 พบว่า 1) ระดับการปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 
โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของคร ูด้านการวัด
และประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยรวม         
และรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 3) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของครูด้านการวัด           
และประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตาม จ านวนคาบสอน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยครูที่มีจ านวนคาบสอนต่ ากว่า 20 คาบ/สัปดาห์ มีการปฏิบัติงานด้านการวัด          
และประเมินผลการเรียนมากกว่าครูที่มีจ านวนคาบสอน 20 – 25 คาบ/สัปดาห์ และ 26 คาบ/สัปดาห์
ขึ้นไป ในด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระและด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส่วนด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน 4) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครู ด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ าแนกตามรายวิชาสอน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มี
จ านวนรายวิชาสอน 3-5 รายวิชา/ปี/ภาค และมากกว่าจ านวน 5 รายวิชา/ปี/ภาค ในด้านการ
ประเมินผล การเรียนตามกลุ่มสาระและด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่วนด้าน         
การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพบว่า     
ไม่แตกต่างกัน69  
 ประสาน พุ่มเข็ม ได้ท าการวิจัย เรื่อง การด าเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การด าเนินการเพื่อรองรับการประเมิน

                                                        
69สุจรรยา ใจหาญ, “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผลตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1” (สารนิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 114. 
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คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม และรายด้าน          
อยู่ในระดับมาก70 
 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้          
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า             
1) การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม มีการบริหารตามหลักการ
ทุกหลักการอยู่ในระดับมากทุกด้านและทุกเรื่อง ยกเว้น การบริหารงานวิชาการตามหลักนิ ติธรรม   
ในเรื่อง การจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 2) การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาลจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม โรงเรียนขนาดใหญ่  มีการบริหารงาน
ตามหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามากกว่า โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม    
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง71  

ศุภวัฒน์ สุรเสน ไดท้ าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดและ
ประเมินผล โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์) อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ท าให้
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการวัดและประเมินผลที่สามารถจัดเก็บข้อมูล         
การประมวลผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องทันเวลา ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการบริหารงานวิชาการและงานต่างๆ  ของโรงเรียน ได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น72 
 บังอร สาคลาไคล ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า            
1) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก    

                                                        
70ประสาน พุ่มเข็ม, “การด าเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 150. 

71มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล} “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล            
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญา      
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549), 198. 

72ศุภวัฒน์ สุรเสน, “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผล
โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, 2550), 178.  
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ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้ร่วมงาน ผู้สอน     
ผู้กระตุ้นและผู้สื่อสาร 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้        
การนิเทศการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร     
ด้านผู้สื่อสารและผู้กระตุ้น ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม73 
 พรสุณี หงส์ลอย ได้ท าการวิจัยเรือ่ง การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า 1) การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม          
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม      
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม74  
 ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอทองผาภูมิ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ประเมินและรายงาน ส่งเสริมสนับสนุน และนิเทศ ติดตาม 2) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา      

                                                        
73บังอร สาคลาไคล, “พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ        

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 181. 

74พรสุณี หงส์ลอย, “การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต         
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 142. 
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ในอ าเภอทองผาภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยจ าแนกตามคุณวุฒิ โดยภาพรวมและแยกพิจารณาเป็นรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน75 
 กริชศมน รัตนโฆษา ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยศึกษา   
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหาร ด้านการวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ด้านการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ด้านการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์และด้านการวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ  พบว่า    
1) สภาพการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ใน 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนต่อระดับการปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้         
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เมื่อจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน76 
 ก่อเกียรติ ฐานวิเศษ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพงานการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบว่า 1) ผลการประเมิน
ความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับพร้อมมาก/ระดับดี      
2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผลอยู่ใน
ระดับดี 3) ผลการประเมินคุณภาพด้านผลผลิตเกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับดี    
ตัวบ่งชี้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้เรียนกับคะแนนผลการประเมินระดับชาติ 
อยู่ในระดับพอใช้ และ 4) ปัญหา อุปสรรคที่ส าคัญด้านงานการวัดและประเมินผลคือ ปัญหาเกี่ยวกับ
บุคคลากรและมาตรฐานของผลการประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ที่ส าคัญ คือ ควรพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของบุคคลากร ควรสร้างมาตรฐานงาน

                                                        
75ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 91. 
 

76กริชศมน รัตนโฆษา, “การศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผล       
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, 2551), 94. 
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การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน และควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย    
ในการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผล77 
 รุ่งนภา นุตราวงศ์และคณะ ได้ท าการวิจัยน าร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ต้องอาศัยความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติและผู้เข้ารับการอบรม   
ส่วนใหญ่ระบุว่ามีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางและน้อย ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะ
ขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติอย่างเพียงพอ78 

ปราโมทย์ กัลยา ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดย รวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุด คือ ด้านสัมพันธภาพกับครอบครับ ด้านบุคลิกภาพ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา 
ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ด้านทัศนคติต่อการท างานและด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2) ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ              
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 3) ข้าราชการครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ข้าราชการครูที่มีอายุ
ราชการต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน              
5) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

                                                        
77ก่อเกียรติ ฐานวิเศษ, “การประเมินประสิทธิภาพงานการวัดและประเมินผลของโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต               
สาขาการประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), 137. 

78รุ่งนภา นุตราวงศ์ และคณะ, สรุปผลการวิจยัน าร่องการใช้หลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554, เข้าถึงได้จาก 
http://academic.obec.go.th/web/node/165 
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รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0179 

วชิราภรณ์ พรมนาทม ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า 1) การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) การบริหารวิชาการ
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0580 
 วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา ได้ท าการวิจัยเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผล     
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2       
ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน           
3) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0181  

                                                        
79ปราโมทย์ กัลยา, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551), 153. 

80วชิราภรณ์ พรมนาทม, “การบริหารวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2553), 147. 

81วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา, “องค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 189. 
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มะลิวัลย์ พูลเอียด ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความรู้และเจตคติที่มีต่อการวัดและประเมินผล    
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า 1) ครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความรู้เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับดี 
2) ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูผู้สอนที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
และประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกัน  
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีเจตคติต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับดี 4) ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
มีเจตคติต่อการวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูผู้สอนที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์การสอนต่างกัน มีเจตคติ
ต่อการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0582 

ณกุล เนาว์ช้าง ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้
โปรแกรมสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล (Students’2551 Version I Beta 2) โรงเรียนเมืองคง 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรม
สารสนเทศงานทะเบียนวัดผล (Students’2551 Version I Beta 2) โรงเรียนเมืองคง อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม และการสอนแนะ
หรือการชี้แนะ (Coaching) เป็นการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรในการปฎิบัติงาน ด้านการวัด  
และประเมินผลให้สูงขึ้น83 
 ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงานเขตพื้นที่

                                                        
82มะลิวัลย์ พูลเอียด, “เรื่อง ความรู้และเจตคติที่มีต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลงการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), 138. 

83ณกุล เนาว์ช้าง, “การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรม
สารสนเทศงานทะเบียนวัดผล (Students’2551 Version I Beta 2) โรงเรียนเมืองคง อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553), 165. 
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การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย      
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดอบรมครูประจ าการ ด้านการจัดการสอน 
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน ด้านพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการพิเศษ          
แก่นักเรียน ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอน และด้านการ
จัดหาบุคคลากร84  

โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี           
เพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ แก่ชุมชน การส่งเสริม และสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา และการประสาน        
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ ตามล าดับ 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อัตราการลาออกกลางคันของนักเรียน 
คุณภาพทั่วไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการท างาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามล าดับ     
3) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .0185 
 วสันต์ ปรีดานันต์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การบริหารวิชาการของสถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

                                                        
84ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์, “การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา            
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 120. 

85โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ , “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 183. 
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7 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน86  

 นาวิน เหมือนแสง ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 

1) การบริหารสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย      

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร

วิชาการ 2) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย     

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการหลบหลีกการลงโทษ หลักการท าตามหน้าที่ทางสั งคม หลักการ

แสวงหารางวัลและความพอใจ หลักการท าตามผู้อื่นเห็นชอบ หลักการท าตามค ามั่นสัญญา และ

หลักการยึดอุดมคติสากล 3) การบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตทิี่ระดับ .0187 

 ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า 1) การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก 2)  การพัฒนาคุณลักษณะ              

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

                                                        
86วสันต์ ปรีดานันต์, “การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 143. 

87นาวิน เหมือนแสง, “การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 172. 
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มาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0188 

 กัญญาภัค สิทธิบุศย์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา      

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจันทบุรี  พบว่า 1) ความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงล าดับจากมาก       

ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรและด้าน

การบริหารจัดการ ตามล าดับ 2) เปรียบเทียบความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจันทบุรี โดยจ าแนกตามต าแหน่ง สังกัด ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน พบว่า

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่  และแหล่ง

วิทยาการและด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อจ าแนก

ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .0589 

 สุชาติ ใหญ่เลิศ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า 1) ระดับการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก           
คือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน และด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ 2) บุคคลากรที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเห็นต่อการ

                                                        
88ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ์ , “การบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค”์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 104.  

89กัญญาภัค สิทธิบุศย์, “ความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 137. 
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บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 
3 ด้าน คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีและด้านการแนะแนว 3) บุคคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เรียงล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สนับสนุนงบประมาณในการจัดท า จัดซื้อ
สื่อการสอนให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน และพัฒนาครูให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นภายในโรงเรียน ตามล าดับ90 
 
งานวิจัยในต่างประเทศ 
 เฟอร์ราโร (Ferraro) ได้ศึกษาการปฏิบัติเชิงสะท้อนและการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจาก      
การปฏิบัติเชิงสะท้อน สามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูก่อนประจ าการและครูประจ าการ
ได้ การย่อยงานวิจัยในครั้งนี้ได้ทบทวนแนวความคิด ระดับ เทคนิค และประโยชน์ของการปฏิบัติ       
เชิงสะท้อน โดเนลต์ สกอน (Donelt Sagon) ได้แนะน าให้รู้จักแนวความคิดนี้ในปี 1987 และตั้งแต่นั้น
มาโรงเรียน วิทยาลัยและภาควิชาการศึกษา เป็นจ านวนมาก ได้เริ่มออกแบบครุศาสตร ์และโปรแกรม
การพัฒนาวิชาชีพครูขึ้นโดยอาศัยแนวคิดดังกล่าวนี้ การปฏิบัติเชิงสะท้อน ได้รับค านิยามในด้านการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ การสอนและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่  การปฏิบัติการเชิงสะท้อน     
ใน 2 ด้าน ซึ่งเห็นได้บ่อยมากที่สุดในระดับการฝึกอบรมก่อนประจ าการ ในระดับประต าการนั้น     
การสะท้อนเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ เรื่องประสบการณ์และการท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงให้เพื่อน   
เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิผลส าหรับการพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคหลายประการ ที่ประสบความส าเร็จ 
ส าหรับการศึกษาปฏิบัติการสอนที่มีการสะท้อนเทคนิคเหล่านี้  ได้แก่  การพัฒนาการวิจัย             
เชิงปฏิบัติการและการพัฒนาการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน ประโยชน์เบื้องต้นของการปฏิบัติการ
สะท้อนส าหรับครู คือ ความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นอยู่กับรูปแบบการสอนของตนและในที่สุดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ได้แก่ ความถูกต้อง เที่ยงตรงของอุดมคติครู การท้าทายที่เป็นประโยชน์ต่อประเพณีดั้งเดิม 
และการยอมรับในความหลากหลายของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปฏิบัติในช้ันเรียน91  

                                                        
90สุชาติ ใหญ่เลิศ, “การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต          
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม, 2554), 184.  

91Ferraro, อ้างถึงใน แสงเดือน วินทะไชย, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลกับ
การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์และโรงเรียนในฝัน” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
2550), 148. 
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กลูลิสัน (Gullickson) ระบุอุปสรรคที่ท าให้การประเมินนักเรียนไม่ถูกต้องว่ามีหลายประการ 
ได้แก่ 1) การเตรียมครูไม่เหมาะสม หลักสูตรฝึกหัดครูไม่สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ  
ด้านการประเมินนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่เน้นแต่การสอนด้านการทดสอบ  แต่ให้
ความส าคัญน้อยกับการใช้ผลการประเมินเพื่อจัดการเรียนการสอน 2) การช่วยเหลือทางเทคนิค     
ไม่เพียงพอ 3) การประเมินต้องสนองตอบต่อนโยบายด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา          
แต่ครูได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคการประเมินไม่เพียงพอ 4) นักวิชาการด้านการประเมินเองมีความ
ขัดแย้งในหลักการประเมิน เช่น การตัดเกรดท าให้เกรดที่นักเรียนได้รับอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้การเรียนรู้
ของนักเรียนได้ดี 5) ภาษาหรือศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลเข้าใจยากท าให้การสื่อสารระหว่าง
นักวิชาการด้านการประเมิน ครูอาจารย์ ผู้บริหาร พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใจไม่ตรงกัน  
6) นโยบายของโรงเรียนด้านการประเมินไม่ชัดเจน หรือไม่เหมาะสม เช่น นโยบายการตัดเกรด ที่อาจ
ท าให้เกรดที่นักเรียนได้รับไม่ถูกต้องตามหลักวิชา 7) การเรียน การสอนในวิชาการวัดและประเมินผล 
ที่ไม่บรรลุผล นักศึกษาครูไม่ค่อยชอบเรียนวิชานี้92  

เก็ตส์คอน (Gascon) ท าการวิจัยเรื่อง โปรแกรมทฤษฎีการประเมินผล การขับเคลื่อน      
ในการวัดผลการศึกษา ปีการศึกษา 2004-2005  เขตการศึกษา Canton City School District  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยให้คุณครูเป็นผู้ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่า     
การประเมินในการอ่านและคณิตศาสตร์ ให้โครงการนี้เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญของแผนปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับต าบลและวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีการขับเคลื่อนในการวัดการศึกษา โดย
ก าหนดสมมติฐานไว้ 5 สมมติฐาน ทดสอบกับ 2 กลุ่มนักเรียนจาก 11 โรงเรียนประถมศึกษาของ 
Ohio Department of Education ในปีการศึกษา 2004-2005 ที่มีความเสี่ยงหรือในการปรับปรุง
โรงเรียน การศึกษานี้พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับที่คาดการณ์
ไว้ที่สร้างโดยระบบการเพิ่มมูลค่าของรัฐ ในการสังเกตการอ่าน แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ Ohio 
ในกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนเป็นบวก และแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  และในเชิงเส้น              
ของ ปีการศึกษา 2004-2005 และ 2005-2006 ซึ่งคะแนนเหล่านี้ถูกคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง โดย
ผู้อ่านที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่ม การใช้มูลค่าเพิ่มที่คาดการณ์ เป็นตัวแปร  
ระดับที่ 1 ไม่มีเงื่อนไข และสุ่มวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงเส้น ล าดับชั้นที่เกี่ยวข้องกับระดับที่แตกต่าง
ของค่า ICC ขึ้นอยู่กับรูปแบบและพารามิเตอร์ การศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

                                                        
92Gullickson, อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, “ทิศทางใหม่และมาตรฐานของการประเมิน

ผู้เรียน,” ใน การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่, สุวิมล ว่องวาณิช,บรรณาธิการ(กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 75-76. 
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ทางสถิติ ระหว่างระดับความสามารถการอ่านของผลสัมฤทธิ์ในปีก่อนและปีของการด าเนินงานของ
ระบบการประเมิน93 

คาน (khan) ได้วิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
พบว่า มีความคิดแตกต่างกันของความสัมพันธ์ในการประเมินผลกับการเรียนรู้ของนักเรียน อาทิเช่น 
ความต้องการของการเรียนรู้ที่เฉพาะของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้แล้ว พบว่า ครูจะต้องมีความ
เข้าใจเรื่อง ความสัมพันธ์ของการประเมินผลกับการเรียนรู้ของนักเรียน สิ่งส าคัญที่สุดของการประเมินผล 
คือ การปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน และกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู ครูจะต้อง
กระตุ้นนักเรียนให้เกิดการพัฒนาระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง และจะต้องมีการประเมินผลควบคู่
ไปกับการเรียนการสอนในทุกๆ วัน ในห้องเรียน94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
93Gascon, “An application of theory-driven evaluation in educational 

measurement” (Ph.D. , Ohio State University, 2007), accessed January 5, 2012, 
available from http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search 

94Babar Khan, “Relationship Between Assessment and Students’ Learning,” 
International Journal of Social Sciences & Education 2, 1 ( Jan 2012) :576-588. 
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สรุป  
 

การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน และเป็น
กระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการว่า
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด ผลจากการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นข้อมูล
และสารสนเทศ ในการพัฒนางานด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจทีผู่้บริหารต้องให้ความส าคัญ ในการจัดระบบงานวัด
และประเมินผลการศึกษา การวางแผน การก ากับ ติดตาม ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ ด าเนินไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอบข่ายการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวคิด        
ของ กมล ภู่ประเสริฐ และคณะ ประกอบด้วย 1) การบริหารและจัดการในการเตรียมการก่อนการวัด
และประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา 2) การบริหารและการจัดการในด้านการด าเนินงาน  
การวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา        
การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา และ การน าผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 3) การบริหารและการจัดการในด้านการประเมินและ
พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
และการพัฒนางานวัดและประเมินผล ส่วนการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผล       
การเรียนรู้ ของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ          
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) การประเมิน  
การอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน และ 5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  
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บทที ่3 

 

วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารการวัดและประเมินผล

การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2) การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา กับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของสถานศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยใช้โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 29 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 28 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นายทะเบียน ครูวัดผล และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 168 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การด าเนินการ
วิจัยครั้งนี ้มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ ระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรวิจัย 
เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และด าเนินงานอย่างมีระบบและระเบียบ

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว ้3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนและจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการจัดเตรียมโครงการ เพื่อให้        

การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความต่างๆ รายงานการวิจัย และ
วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงร่างงานวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอ
โครงร่างวิจัย ต่อภาควชิาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ทดสอบและปรับปรุง
เครื่องมือ น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัยเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอ
อนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 

 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย   
จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล      
ตัวแปรที่ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล      
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
แผนแบบกำรวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการวิจัย        
ในลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง ในลักษณะของ (the one shot, 
non-experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี ้
 
 
  

 
 
 
 
 
เมื่อ   R    หมายถึง ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
       X    หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
       O    หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของประชากร 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 29 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2555  

กลุ่มตัวอย่ำง คือ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 28 โรงเรียน ซึ่งก าหนดโดยใช้ตารางของเครจซี่และ

                                     O 
 
        
         R                                       X 
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มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)1 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  

ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน              
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
นายทะเบียน ครูวัดผล และครูผู้สอน ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สุ่มสถานศึกษาตามสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างต่อประชากรทั้งหมด 
2. ก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน           

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    
1 คน นายทะเบียน 1 คน ครูวัดผล 1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมโรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น     
168 คน รายละเอียด ดังปรากฏในตารางที่ 1 

 

ตารางที ่5 จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม       
             สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

 
 
 
ประชากร
โรงเรียน 

 
 
 
ตัวอย่าง
โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล 
 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

รอง
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน/

หัวหน้าฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 

 
 

นาย
ทะเบียน 

 
 

ครู
วัดผล 

 
 

หัวหน้า
กลุ่ม
สาระ 

 
 

ครูผู้สอน 

 
 

รวม 

29 28 28 28 28 28 28 28 168 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, สถิติประยุกต์ส ำหรับกำรวิจัย            

ทำงสังคมศำสตร์ (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553.), 38 - 39. 
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ตัวแปรที่ศึกษำ 
กกกกกกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารงานวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา และตัวแปร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ            
ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียนและประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่  

ก 2. ตัวแปรต้นเป็นตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา (Xtot) หมายถึง   
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งกลุ่มบุคคลได้ร่วมกัน
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ประกอบด้วย 
  2.1 การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา (X1) หมายถึง     
การบริหารและจัดการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า       
การรวบรวมตัวอย่างเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผล การเตรียมบุคลากร           
ที่จะมอบหมายให้ท าหน้าที่  และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่        
และการสร้างเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 
  2.2 การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา (X2) หมายถึง การวิเคราะห์ 
สภาพปัจจุบันและปัญหาของการวัดและประเมินผลการศึกษา การก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย 
ของงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานหรือโครงการที่ จะปฏิบัติ  ปฏิทินการปฏิบัติ งาน               
ตลอดปีการศึกษา การวางแผนเกี่ยวกับการประเมินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.3 การด า เนินงานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (X3) หมายถึ ง             
การด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ หรือคุณลักษณะของนักเรียนอันเป็นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ การก ากับดูแล หรือการติดตามงาน
และการนิเทศงานการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ด าเนินไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด      
ในแผนงานหรือโครงการ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้เหมาะสม 
  2.4 การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา (X4) 
หมายถึง การน าผลการวัดและประเมินทางการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์      
และคุณลักษณะของนักเรียนแต่ละคน แต่ละรายวิชา  หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  แต่ละห้อง           
แต่ละระดับชั้น และการจัดท ารายงานผลการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  
  2.5 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา (X5) หมายถึง 
การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนว การปรับปรุง  
การบริหารด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
  2.6 การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา (X6) หมายถึง การพิจารณา      
ตรวจสอบการด าเนินการ และผลการด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของงานหรือไม่ มีข้อบกพร่องใดที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น ประกอบด้วย การพิจารณา       
การบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของงาน การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินปัจจัย 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2.7 การพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา (X7) หมายถึง การแก้ไข
ข้อบกพร่องของงานวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อที่จะท าให้งานการวัดและประเมินผลการศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและให้ผลการวัดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนและพัฒนางาน     
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา 
 3. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผล      
การเรียนรู้ ของสถานศึกษา (Ytot) ประกอบด้วย 
  3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ(Y1) หมายถึง
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในการประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะต้องประเมินและตัดสินผู้เรียนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด   
และผลการเรียนรู้ การด าเนินการประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบปรับปรุงพื้นฐานของผู้ เรียน       
การประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน การประเมินผลหลังการเรียน    
เพื่อตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียนและน าผลไปตัดสินการผ่านผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน
รายวิชา การเลือกวิธีการประเมิน การใช้เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย เน้นการประเมิน
สภาพจริง การซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน       
และส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถ การตัดสินการผ่าน
รายวิชา การเลื่อนระดับชั้น การเรียนซ่อมเสริม การเรียนซ้ ารายวิชา การอนุมัติผลการประเมิน    
และตัดสินผลการเรียน  
  3.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Y2) หมายถึง การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด การก าหนดให้ครูผู้ควบคุม
กิจกรรม เป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรม การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การตัดสินการผ่านระดับการศึกษา   
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด การอนุมัติผลการประเมินและตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.3dการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Y3) หมายถึง การประเมินลักษณะ    
ที่สังคมต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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ได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย การก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
การก าหนดวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การด าเนินการประเมินคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายภาค รายปี  การแจ้งผล 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการประเมินการผ่านระดับ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.4 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Y4) หมายถึง การประเมิน
ความสามารถผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประกอบด้วย การก าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อด าเนินการก าหนดมาตรฐานเกณฑ์แนวทางการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน การซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
การประกาศแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายต่างๆ ทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน รายภาค รายปี 
และการประเมินการผ่านระดับการศึกษา 
  3.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (Y5) หมายถึง การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐาน
ระดับชาติ สถานศึกษามีภารกิจด้านการเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน       
การเตรียมตัวบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน   
วิธีการประเมิน การจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในการรับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความส าคัญของการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติแก่ครูและผู้เรียน รวมถึงการน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาต ิมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน             
มีรายละเอียด ดังนี ้

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียน 
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้  
(forced choice) จ านวน 5 ข้อ 
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ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวคิด                 
ของกมล ภู่ประเสริฐและคณะ โดยมีข้อค าถาม 55 ข้อ จ าแนกตามตัวแปรย่อยทั้ง 7 ตัวแปร 
ดังต่อไปน้ี 

 
1. การเตรียมการด้านปัจจยัการวัดและประเมินผลการศกึษา   จ านวน 9 ขอ้ 

2. การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา    จ านวน 8 ขอ้ 

3. การด าเนินงานการวัดผลและประเมินผลการศกึษา    จ านวน 8 ขอ้ 

4. การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวดัและประเมินผลการศึกษา  จ านวน 7 ขอ้ 

5. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใชใ้นการพฒันา  จ านวน 9 ขอ้ 

6. การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา    จ านวน 8 ขอ้ 

7. การพัฒนางานวัดและประเมินผลการศกึษา    จ านวน 6 ขอ้ 

 
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวคิด

จากเอกสาร คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพส าหรับครูผู้ช่วย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีข้อค าถาม 41 ข้อ จ าแนกตามตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ  จ านวน 9 ขอ้ 

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน 7 ขอ้ 

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์     จ านวน 8 ขอ้ 

4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขยีน    จ านวน 9 ขอ้ 

5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาติ    จ านวน 8 ขอ้ 

 

ลักษณะแบบสอบถาม ทั้งตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า              
(Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert’s Scale)2 ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ        
มีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

                                                        
2Rensis Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์           

และสังคมศำสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2540), 107-108. 
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ระดับ 4 หมายถึง การบรหิารการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ อยู่ในระดับมากกกก ให้มีค่าน้ าหนกัเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจ   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจ   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ อยูใ่นระดับน้อย  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์
การวิจัยที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม ดังนี ้
 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วน าผลการศึกษามาสร้างเครื่องมือ   
โดยขอค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างข้อกระทงค าถาม 
 2. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 3. ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยวิธีการ       
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – Objective Congruence) ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับสถานศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวม 30 คน ที่โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุร ี
ซึ่งอยู่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน 

5. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาท         
(Cronbach)3 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .9945 
 6. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยด าเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี ้

                                                        
3Lee j. Cronbach, Essentials of Psychological Testing 3rd ed. (New York : 

Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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 1. ผู้วิจัยท าบันทึกถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือ                  
ขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและรับกลับคืนมาด้วยตนเอง ส าหรับโรงเรียน
ที่สามารถด าเนินการได้ และทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียนพร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัย ทางไปรษณีย ์
กกกกก 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด
เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มี ความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวม แบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัด
ระเบียบข้อมูลลงรหัส จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวจัิย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิติ ดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยสถิติภาคบรรยาย
ได้แก่ ความถี ่(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา                 
กับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์มัชฌิมเลขคณิต( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)แล้วจึงน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)4 ดังนี ้
 
 
 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  อยู่ในระดับมาก 

                                                        
 4John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice Hall Inc., 1970), 190. 
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 ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49  แสดงว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับ             
การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
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สรุป 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 

การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผล      
การเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 29 โรงเรียน  
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis ) โดยใช้สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 28 โรงเรียน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 6 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน รวม 168 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ เกี่ยวกับการบริหารงานวัดและประเมินผลการศึกษา ที่สร้างขึ้นตาม
แนวคิด ของกมล ภู่ประเสริฐ และคณะ และการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่สร้างขึ้น ตามเอกสารคู่มือเส้นทางมืออาชีพส าหรับครูผู้ช่วย ของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage), มัชฌิมเลขคณิต ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficients) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง “การบริหารการวัดและ
ประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สถานศึกษา    
ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม   
ให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 28 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน    
1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 คน นายทะเบียน 1 คน ครูวัดผล1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมโรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน 
ได้รับแบบสอบถามคืนครบทั้ง 168 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม     
น ามาวิเคราะห์ และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง ประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น        
4 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา       

ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นายทะเบียน  
ครูวัดผลและครูผู้สอน สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 28 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 168 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน         
และประสบการณ์ในการท างานในสถานศึกษา โดยหาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายุ 51 - 60 ปี มากที่สุด 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 47.02 รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
56 
112 

 
33.33 
66.67 

รวม 168 100.00 
2. อายุ 
        20 - 30  ป ี
        31 - 40  ป ี
        41 - 50  ป ี
        51 - 60  ปี 

 
23 
27 
39 
79 

 
13.70 
16.07 
23.21 
47.02 

รวม 168 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
        ปรญิญาตร ี
        ปรญิญาโท 

   ปริญญาเอก 

 
85 
78 
5 

 
50.59 
46.43 
2.98 

รวม 168 100.00 
4. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน         
        ผู้อ านวยการโรงเรียน  
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
        นายทะเบียนโรงเรียน 
        ครูวัดผล 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
        ครูผู้สอน 

 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

 
16.67 
16.67 
16.67 
16.67 
16.67 
16.67 

รวม 168 100.00 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที ่
        ไม่เกิน 5  ป ี    
        6 – 10  ปี         
        11 – 15  ป ี        
        16 – 20  ป ี
        มากกว่า 20  ปี 

 
36 
20 
22 
28 
62 

 
21.43 
11.90 
13.10 
16.67 
36.90 

รวม 168 100.00 
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อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 และอาย ุ20 - 30 ปี น้อยที่สุด จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ13.70 ส าหรับระดับการศึกษาสูงสุด คือการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.43 และระดับการศึกษาปริญญาเอกน้อยที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98 ส าหรับต าแหน่ง
หน้าที่ปัจจุบัน เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ/หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ นายทะเบียนโรงเรียน ครูวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน มีจ านวนเท่ากัน 
คือ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนประสบการณ์ท างานในต าแหน่งหน้าที่ พบว่า มีประสบการณ์
ท างานในต าแหน่งหน้าที่ มากกว่า 20 ปี มากที่สุด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมา  
มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งหน้าที่ ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43             
มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งหน้าที่ 16 - 20 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีประสบการณ์
ท างานในต าแหน่งหน้าที่ 11 - 15 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 มีประสบการณ์ท างานใน
ต าแหน่งหน้าที่ 6 - 10 ปี น้อยที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตอนที่ 2 การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
           สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9.. 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีรายละเอียดตามตารางที่ 7 ดังต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 7 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการวัดและประเมินผล
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

(n = 28) 

การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

X  S.D. ระดับ 

1. การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศกึษา (X1) 4.14 0.34 มาก 
2. การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา (X2) 4.12 0.34 มาก 
3. การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (X3) 4.29 0.32 มาก 
4. การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา (X4) 4.21 0.32 มาก 
5. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา (X5) 4.12 0.32 มาก 
6. การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา (X6) 4.02 0.34 มาก 
7. การพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา (X7) 4.05 0.35 มาก 

รวม (X tot) 4.13 0.31 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก             
(X = 4.13 , S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย  
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.29, 
S.D. = 0.32) รองลงมา คือ การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา          
(X = 4.21, S.D. = 0.32) การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา ( X = 4.14,        
S.D. = 0.34) การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา (X = 4.12, S.D. = 0.34) การน าผลการวัด
และประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา (X = 4.12, S.D. = 0.32) การพัฒนางานวัดและประเมินผล 
(X = 4.05,  S.D. = 0.35) และการประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด            
(X  = 4.02, S.D. = 0.34) ตามล าดับ 
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ตารางที ่8 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบรหิารการวัดและประเมินผลการศกึษา 
            สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
            ด้านการเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

(n = 28) 

ด้านการเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

X  S.D. ระดับ 

1. จัดหาระเบียบและคู่มือการการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานวัดและประเมินผล             
    ใช้ในการศกึษา ค้นคว้า 

4.25 0.32 มาก 

2. จัดท าและเผยแพร่ ระเบียบและคู่มือการการวัดและประเมินผล 
   ของโรงเรียน ให้บุคคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ เพื่อปฏิบัติงาน 
   ได้อย่างถูกต้อง 

4.17 0.35 มาก 

3. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล  
   อย่างเป็นรูปธรรม 

4.20 0.35 มาก 

4. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
   โดยพิจารณาจากระดับวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ 
   และความสนใจในงาน อยา่งเหมาะสม 

4.25 0.42 
 

มาก 

5. จัดโครงสร้างการบริหารงานวัดและประเมินผลโดยพรรณนางาน  
   ตามบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน 

4.19 0.42 มาก 

6. จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการวัดและ 
    ประเมินผลให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรงและผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

4.04 0.41 มาก 

7. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลของ 
    สถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งก่อนปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติงาน 
   และภายหลงัการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.07 0.40 มาก 

8. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายให้มีความรู ้เข้าใจ 
   ในการจัดท าเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล อย่างถูกต้อง 

4.07 0.36 มาก 

9. ประชุม วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อก าหนดวิธีการและรูปแบบ 
   ของเครื่องมอื การสร้างเครื่องมือ การทดลองใช้เครื่องมือ การแก้ไข  
   ปรับปรุง เครื่องมือวัดและประเมินผล ให้ได้มาตรฐานและมีระบบ    
   จัดเก็บเครื่องมือที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้สะดวก 

4.00 0.40 มาก 

รวม (X1) 4.14 0.34 มาก 
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จากตารางที่ 8 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการเตรียมการด้านปัจจัยการวัด
และประเมินผลการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.14, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณา      
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จัดหาระเบียบ
และคู่มือการการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานวัดและ
ประเมินผล ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า (X = 4.25, S.D. = 0.32) และแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่วัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากระดับวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ 
และความสนใจในงาน อย่างเหมาะสม (X = 4.25, S.D. = 0.42) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม ( X = 4.20,  
S.D. = 0.35) จัดโครงสร้างการบริหารงานวัดและประเมินผลโดยพรรณนางาน ตามบทบาทหน้าที่      
อย่างชัดเจน (X = 4.19, S.D. = 0.42) จัดท าและเผยแพร่ ระเบียบและคู่มือการการวัดและประเมินผล
ของโรงเรียน ให้บุคคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ เพื่อปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง ( X = 4.17 ,       
S.D. = 0.35) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทั้งก่อนปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติงานและภายหลังการปฏิบัติงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (X = 4.07, S.D. = 0.40) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายให้มีความรู้ เข้าใจ ในการจัดท าเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล อย่างถูกต้อง               
( X = 4.07,   S.D. = 0.36) จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ การวัดและ
ประเมินผลให้กับบุคคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรงและผู้เกี่ยวข้องทุกคน (X = 4.04, S.D. = 0.41)      
และประชุม วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อก าหนดวิธีการและรูปแบบของเครื่องมือ การสร้าง
เครื่องมือ การทดลองใช้เครื่องมือ การแก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผล ให้ได้มาตรฐาน 
และมีระบบจัดเก็บเครื่องมือ ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 4.00,  
S.D. = 0.40) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
             สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
             ด้านการวางแผนการวัดและประเมินผลการศกึษา  

(n = 28) 

ด้านการวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

X  S.D. ระดับ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ในการด าเนินงานวัดและประเมินผล 
   การศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการด าเนินงาน 
   ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

4.01 0.42 มาก 

2. ประชุม วางแผน เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดด้อยของการวัดและ 
   ประเมินผลการศึกษา  

3.93 0.44 มาก 

3. ก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ของสถานศึกษา อย่างชัดเจน 

4.18 0.37 มาก 

4. ก าหนดวิธีการด าเนินงานและวางแผนเกี่ยวกับการประเมินงานการวัด 
   และประเมินผลการศึกษาในแต่ละงาน อย่างชัดเจน 

4.11 0.35 มาก 

5. จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
    ให้มีความรู้ความสามารถ ในการวัดและประเมินผลการศึกษา            
    อย่างต่อเนื่อง 

4.03 0.42 มาก 

6. จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัด 
   และประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

4.01 0.39 มาก 

7. การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผล 
   ตลอดปีการศึกษา  

4.47 0.38 มาก 

8. วางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ในแต่ละภาคเรียน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

4.20 0.39 มาก 

รวม (X2) 4.12 0.34 มาก 
 
จากตารางที่ 9 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด

นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้าน การวางแผนการวัด            
และประเมินผลการศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็น    
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดท าปฏิทิน            
การปฏิบัติงาน ด้านการวัดและประเมินผล  ตลอดปีการศึกษา (X = 4.47, S.D. = 0.38) มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด รองลงมาคือ วางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานวัดและประเมินผลการศึกษา ในแต่ละ
ภาคเรียน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (X = 4.20, S.D. = 0.39) ก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย 
ของงานวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา อย่างชัดเจน (X = 4.18, S.D. = 0.37) ก าหนด
วิธีการด าเนินงานและวางแผนเกี่ยวกับการประเมินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละงาน    
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อย่างชัดเจน (X = 4.11, S.D. = 0.35) จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร       
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการวัดและประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง               
(X = 4.03, S.D. = 0.42) จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัด    
และประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง (X = 4.01, S.D. = 0.42) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา         
ในการด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการด าเนินงานตามที่
สถานศึกษาก าหนด (X = 4.01, S.D. = 0.39) และประชุม วางแผน เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น          
และจุดด้อยของการวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.93 = , S.D. = 0.44) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
              สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ด้านการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

(n = 28) 

ด้านการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

X  S.D. ระดับ 

1. ประชุม ชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
   การวัดและประเมินผลการศกึษา แก่บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง      
   ทุกฝ่ายทราบและเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ของสถานศึกษาเป็นไปในทางเดียวกัน และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 

4.17 0.36 มาก 

2. ประชุม ชี้แจง ภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
   ในสถานศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและเข้าใจ 
   ในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและการประสานงาน 
   กับผู้อื่น 

4.15 0.38 มาก 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ปลายภาคเรียน ที่ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสม  
   ชัดเจน และเป็นระบบ 

4.47 0.38 มาก 

4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า 

4.35 0.42 มาก 

5. ด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแผนงานและปฏิทิน 
   การปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

4.44 0.37 มาก 

6. จัดท าเอกสารหลักฐานในการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแผนงานและ 
   ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 

4.42 0.38 มาก 

7. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
   ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างด ี

4.23 0.37 มาก 

8. มีระบบการนิเทศ ก ากับ ดูแล และติดตาม งานวัดและประเมินผลการศึกษา 4.13 0.37 มาก 
รวม (X3) 4.29 0.32 มาก 
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จากตารางที่ 10 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการด าเนินงานการวัด         
และประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับมาก (X = 4.29, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า     
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนิน
งานวัดและประเมินผลการศึกษา ปลายภาคเรียน ที่ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ             
อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเป็นระบบ (X = 4.47, S.D. = 0.38) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี             
ของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง (X = 4.44, S.D. = 0.37) จัดท าเอกสารหลักฐานในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามแผนงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ   
(X = 4.42, S.D. = 0.38) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา โดยให้ผู้มี        
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ในการจัดท า (X = 4.35, S.D. = 0.42) บริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดย
ให้บุคลากรทางการศึกษา ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานอย่างดี (X = 4.23, S.D. = 0.37) 
ประชุม ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษา
แก่บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปในทางเดียวกัน และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน (X = 4.17, S.D. = 0.36) 
ประชุม ชี้แจง ภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษาแก่บุคลากร
ทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
และการประสานงานกับผู้อื่น (X = 4.15, S.D. = 0.38) และ มีระบบการนิเทศ ก ากับ ดูแล และติดตาม 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 4.13, S.D. = 0.37) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบรหิารการวัดและประเมินผลการศกึษา 
             สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
             ด้านการวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

(n = 28) 

ด้านการวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

X  S.D. ระดับ 

1. ก าหนดให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์  
   เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนักเรียน เป็นรายบุคคล 

4.21 0.37 มาก 

2. ก าหนดให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์ 
   เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ ์และคุณลักษณะของนักเรียน เป็นรายวิชา 

4.23 0.35 มาก 

3. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อทราบ 
   ระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนักเรียน เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.19 0.33 มาก 

4. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์ เพื่อทราบระดับ 
   ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและคุณลักษณะของนักเรียน แต่ละห้อง 

4.12 0.33 มาก 

5. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์ เพื่อทราบระดับ 
   ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนักเรียน แต่ละระดับชั้น 

4.19 0.30 มาก 

6. จัดท ารายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษาต่อสถานศึกษาซึ่ง 
    ประกอบด้วย สภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การจัดการเรียน  
    การสอน การบริหาร และสภาพผลการศึกษาเดิมที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูล  
    ในการพัฒนางานในครั้งต่อไป อย่างเป็นระบบ 

4.18 0.41 มาก 

7. จัดท ารายงานผลการวัดและประเมินการศึกษาต่อผู้ปกครอง 
   และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

4.32 0.36 มาก 

รวม (X4) 4.21 0.32 มาก 
 
จากตารางที่ 11 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด

นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวิเคราะห์ผลและการรายงาน
ผลการวัดและประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับมาก (X = 4.21, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณา         
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จัดท ารายงาน
ผลการวัดและประเมินการศึกษาต่อผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง  อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง             
( X = 4.32, S.D. =0.36) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ก าหนดให้ครูผู้สอนน าผลการวัด               
และประเมินผลการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะของนักเรียนเป็นรายวิชา             
(X = 4.23, S.D. = 0.35) ก าหนดให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษามาวิเคราะห์     
เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนักเรียน เป็นรายบุคคล (X = 4.21, S.D. = 0.37)     
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การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ
ของนักเรียน เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 4.19, S.D. = 0.33 ) การน าผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนักเรียนแต่ละระดับชั้น          
(X = 4.19, S.D. = 0.30) จัดท ารายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษาต่อสถานศึกษา             
ซึ่งประกอบด้วยสภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การจัดการเรียน การสอน การบริหารและสภาพ
ผลการศึกษาเดิมที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานในครั้งต่อไป อย่างเป็นระบบ (X = 4.19, 
S.D. = 0.41) และการน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์ เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนและคุณลักษณะของนักเรียนแต่ละห้อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 4.12, S.D. = 0.33) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบรหิารการวัดและประเมินผลการศกึษา 
               สถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
               ดา้นการน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 

(n = 28 ) 

ด้านการน าผลการวัดและประเมินผลการศกึษาไปใช้ในการพัฒนา 
 

X  S.D. ระดับ 

1. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน              
    ในการพัฒนาผู้เรียน 

4.28 0.32 มาก 

2. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน         
   ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ        
    และความถนัดของผู้เรียน 

4.21 0.31 มาก 

3. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน              
   ในการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา ให้ตรงกับความต้องการ 
   ของผู้เรียน          

4.13 0.34 มาก 

4. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
   ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 

4.11 0.35 มาก 

5. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
    ในการพัฒนาการบริหารด้านวิชาการของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

4.21 0.37 มาก 

6. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
   ในการพัฒนาการบริหารด้านบุคลากรของสถานศึกษา อย่างเหมาะสม 

4.08 0.35 มาก 

7. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
   ในการพัฒนาการบริหารด้านงบประมาณของสถานศึกษา  
   อย่างเหมาะสม 

3.99 0.40 มาก 

8. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
   ในการพัฒนาการบริหารด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา           
   อย่างเหมาะสม 

3.99 0.40 มาก 

9. การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
   ในการจัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

4.08 0.38 มาก 

รวม (X5) 4.12 0.32 มาก 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการน าผลการวัดและประเมินผล
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การน าผลการวัดและ
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ประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.28, S.D. = 0.32)          
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้อง กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน        
(X = 4.21, S.D. = 0.31) การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน            
ในการพัฒนาการบริหารด้านวิชาการของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.21, S.D. =0.37)        
การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร
สถานศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน (X = 4.13, S.D. = 0.34) การน าผลการวัด          
และประเมินผลการศึกษาไปใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐาน  ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว            
ของสถานศึกษา (X = 4.11, S.D. = 0.35) การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนา การบริหารด้านบุคลากรของสถานศึกษา อย่างเหมาะสม ( X = 4.08,           
S.D. = 0.35) การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง (X = 4.08, S.D. = 0.38) การน าผลการวัดและประเมินผล
การศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการบริหารด้านงบประมาณของสถานศึกษา        
อย่างเหมาะสม (X = 3.99,        S.D. = 0.40) และการน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการบริหารด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา อย่างเหมาะสม           
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.99, S.D. = 0.40) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 13 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
               สถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
               ดา้นการน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 

( n = 28 ) 

ด้านการน าผลการวัดและประเมินผลการศกึษาไปใช้ในการพัฒนา 
 

X  S.D. ระดับ 

1. การตรวจสอบการด าเนินงานของงานวัดและประเมินผลการศึกษา         
   ในแตล่ะด้าน โดยใช้ข้อมูลจากบุคลากรทางการศกึษาทีเ่กีย่วข้องทุกฝ่าย  
   อย่างเป็นระบบ 

3.99 0.38 มาก 

2. การประเมินการด าเนินงานของงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ในแต่ละด้าน อย่างต่อเนื่อง 

4.08 0.35 มาก 

3. สรุปผลการประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน 4.23 0.36 มาก 
4. วิเคราะห์การบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของงานวัดและประเมินผล 
   การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.02 0.37 มาก 

5. ประเมินปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล 
   การศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

3.93 0.34 มาก 

6. ประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัด 
   และประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

3.87 0.39 มาก 

7. ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและผลผลิตของงานวัดและประเมินผล 
   การศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

3.97 0.38 มาก 

8. รายงานผลการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ให้บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4.05 0.40 มาก 

รวม (X6) 4.02 0.34 มาก 
 
จากตารางที่ 13 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด

นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการน าผลการวัดและประเมินผล
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนา อยู่ในระดับมาก (X = 4.02, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สรุปผลการประเมินงานวัด
และประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน (X = 4.23, S.D. = 0.36) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ   
การประเมินการด าเนินการของงานวัดและประเมินผลการศึกษา ในแต่ละด้าน  อย่างต่อเนื่อง           
(X = 4.08, S.D. = 0.35) รายงานผลการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ให้บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ (X = 4.05, S.D. = 0.40) วิเคราะห์การบรรลุ
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของงานวัดและประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง (X = 4.02, S.D. = 0.37) 



 
123 

 

123 
 

การตรวจสอบการด าเนินการของงานวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละด้าน  โดยใช้ข้อมูล       
จากบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างเป็นระบบ (X = 3.99, S.D. = 0.38) ประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและผลผลิตของงานวัดและประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง (X = 3.97, 
S.D. = 0.38) ประเมินปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา           
อย่างต่อเนื่อง (X = 3.93, S.D. = 0.34) และประเมินสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.87, S.D. = 0.39) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 14 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการบรหิารการวัดและประเมินผลการศกึษา 
             สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
             ด้านการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา 

(n = 28) 

ด้านการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

X  S.D. ระดับ 

1. น าผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการวัดและประเมินผล 
   การศึกษาของสถานศึกษา มาพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.01 0.39 มาก 

2. ประชุม วางแผน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวัดและประเมินผล 
   การศึกษาของสถานศึกษา 

4.09 0.38 มาก 

3. จัดให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลของ 
   สถานศึกษาไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่นที่มีระบบการวัดและ 
   ประเมินผลการศึกษาที่ดี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวัดและ 
   ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.95 0.44 มาก 

4. ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

4.07 0.36 มาก 

5. ปรับปรุงงานวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
   เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

4.07 0.34 มาก 

6. แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 
    อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทุกๆ ภาคเรียน 

4.14 0.37 มาก 

รวม (X7) 4.05 0.35 มาก 
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จากตารางที่ 14 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนางานวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องทุกๆ ภาคเรียน (X = 4.14, S.D. = 0.37) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือประชุม วางแผน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.09,            
S.D. = 0.38) ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของงานวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง (X = 4.07, S.D. = 0.36) ปรับปรุงงานวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (X = 4.07, S.D. = 0.34) น าผล
การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา  มาพัฒนา
งานวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (X = 4.01, S.D. = 0.39) และจัดให้บุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลของสถานศึกษา ไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่นที่มี
ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ดี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวัดและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.95, S.D. = 0.44) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องสถานศึกษา 
           ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9. 
             ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรูส้ถานศึกษา          
ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีรายละเอียด ตามตารางที่ 
15 – 20 ดังต่อไปนี ้
  

ตารางที่ 15 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด 
               และประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
               มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

(n = 28) 

การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

X  S.D. ระดับ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (Y1) 4.41 0.25 มาก 

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Y2) 4.53 0.29 มากที่สุด 

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Y3) 4.46 0.24 มาก 

4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Y4) 4.26 0.28 มาก 

5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (Y5) 4.38 0.25 มาก 

รวม (Y tot) 4.41 0.23 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.53, S.D. = 0.29)    
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (X = 4.46,    
S.D. = 0.24) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (X = 4.41, S.D. = 0.25) 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (X = 4.38, S.D. = 0.25) และการประเมินการอ่าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 4.26, S.D. = 0.28) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 16 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและ 
               ประเมินผลการเรียนรู้ สถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ  

(n = 28) 

ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 

X  S.D. ระดับ 

1. ก าหนดให้ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
   โดยประเมินตาม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และผลการเรียนรู ้

4.67 0.25 มากที่สุด 

2. ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบปรับปรุงพ้ืนฐาน 
   ของผู้เรียนทุกรายวิชา   

4.27 0.31 มาก 

3. ด าเนินการประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบและพัฒนาผู้เรียน 
   และประเมินผลหลังเรียน เพื่อน าผลไปตัดสินการผ่านผลการเรียนรู้ 
   และตัดสินผลการเรียนรายวิชา ทุกรายวิชา   

4.52 0.33 มากที่สุด 

4. เลือกวิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย 
   เน้นการประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และเหมาะสม 
   กับธรรมชาติของผู้เรียน 

4.42 0.30 มาก 

5. จัดให้มี การซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
   ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   ให้พัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถทุกระดับชั้น อย่างต่อเนื่อง 

4.50 0.30 มากที่สุด 

6. ตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้  
   ที่ก าหนดและประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมิน 
   ต้องผ่านตัวชี้วัด ผ่านผลการเรียนรู้ทุกข้อร่วมกัน 

4.39 0.29 มาก 

7. จัดให้เรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผล 
   การเรียนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4.39 0.30 มาก 

8. ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียน ทุกรายวิชา 
   มีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง "1" ให้เรียนซ้ าชั้น 

3.90 0.62 มาก 

9. ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสิน 
   ผลการเรียน อย่างชัดเจน 

4.61 0.32 มากที่สุด 

รวม (Y1) 4.41 0.25 มาก 
 
           จากตารางที่ 16 พบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.41, 
S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
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จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ก าหนดให้ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา      
โดยประเมินตาม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ (X = 4.67, S.D. = 0.25) มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผล    
การเรียน อย่างชัดเจน (X = 4.61, S.D. = 0.32) ด าเนินการประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบ
และพัฒนาผู้เรียน และประเมินผลหลังเรียน เพื่อน าผลไปตัดสินการผ่านผลการเรียนรู้และ ตัดสินผล
การเรียนรายวิชา ทุกรายวิชา (X = 4.52, S.D. = 0.33 )จัดให้มี การซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผล     
การเรียนของผู้เรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนา
สูงสุดเต็มความสามารถทุกระดับชั้น อย่างต่อเนื่อง (X = 4.50, S.D. = 0.30) เลือกวิธีการประเมิน  
และเครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 
และเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน (X = 4.42, S.D. = 0.30) ตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดและประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมิน 
ต้องผ่านตัวชี้วัด ผ่านผลการเรียนรู้ทุกข้อร่วมกัน (X = 4.39, S.D. = 0.30) จัดให้เรียนซ่อมเสริม     
และเรียนซ้ ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด      
( X = 4.39, S.D. = 0.29) ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบปรับปรุงพื้นฐานของผู้เรียน
ทุกรายวิชา (X = 4.27, S.D. = 0.31) และประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชา มีระดับ  
การเรียน เฉลี่ยไม่ถึง "1" ให้เรียนซ้ าชั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.90, S.D. = 0.62) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด 
               และประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  

(n = 28) 

ด้านการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

X  S.D. ระดับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู ้
   ความสามารถและความเหมาะสม 

4.36 0.32 มาก 

2. จัดให้ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   เป็นรายกิจกรรม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4.45 0.38 มาก 

3. ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในด้านการผ่านจุดประสงค์ 
   ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยพิจารณา  
   จากจ านวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.59 0.31 มากที่สุด 

4. บันทึกผลการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกกิจกรรม  
   เพื่อใช้ประกอบการตัดสินผลการประเมินเป็นรายบุคคล 

4.49 0.30 มาก 

5. ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น 2 ระดับ คือ ผ่านเกณฑ์ 
   และไม่ผ่านเกณฑ ์   

4.60 0.31 มากที่สุด 

6. รวบรวมผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสรุปผลการประเมิน 
   รายปี รายภาค และการผ่านระดับชั้น 

4.53 0.31 มากที่สุด 

7. ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผล 
   การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างชัดเจน 

4.66 0.28 มากที่สุด 

รวม (Y2) 4.53 0.29 มากทีสุ่ด 

 
           จากตารางที่ 17 พบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ก าหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ ผลการประเมินและตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่าง
ชัดเจน   (X = 4.66, S.D. = 0.28) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เป็น 2 ระดับ คือ ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ (X = 4.60, S.D. = 0.31) ประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในด้านการผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เรียน       
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โดยพิจารณา จากจ านวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (X = 4.59, S.D. = 0.31) 
รวบรวมผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสรุปผลการประเมิน รายปี รายภาค และการผ่าน
ระดับชั้น (X = 4.53, S.D. = 0.31) บันทึกผลการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกกิจกรรม  
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินผลการประเมินเป็นรายบุคคล (X = 4.49,  S.D. = 0.30) จัดให้ครูผู้ควบคุม
กิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด (X = 4.45, S.D. = 0.38) และแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ที่มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 4.36, S.D. = 0.32) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 18 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด 
               และประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

(n = 28) 

ด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

X  S.D. ระดับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   ของสถานศกึษา จากผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย 

4.34 0.34 มาก 

2. ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศกึษาอย่างชัดเจน 4.63 0.33 
มาก
ที่สุด 

3. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคณุลักษณะอันพงึประสงค ์
   ของสถานศกึษา อย่างชัดเจน 

4.55 0.29 
มาก
ที่สุด 

4. ก าหนดนิยามตัวชี้วัดและระดับคุณภาพการประเมินคณุลักษณะอันพึง 
   ประสงคใ์นแต่ละข้อ อย่างชดัเจน 

4.46 0.31 มาก 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์เป็นรายคณุธรรม 
   โดยประเมินทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน 

4.36 0.30 มาก 

6. ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   เปน็รายภาค และรายป ีอยา่งเป็นระบบ 

4.45 0.25 มาก 

7. สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมินคณุลักษณะอันพงึประสงค ์
   ใหผู้้เรียนและผู้ปกครองทราบ อย่างเป็นระบบ 

4.39 0.27 มาก 

8. รวบรวมผลการการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อสรุปผล  
   การประเมินการผ่านระดับการศกึษา ตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด 

4.49 0.27 มาก 

รวม (Y3) 4.46 0.24 มาก 
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  จากตารางที่ 18 พบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์อยู่ในระดับมาก (X = 4.46, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก – 
มากที่สุด ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ก าหนดคุณลักษณะ    อันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน ( X = 4.63, S.D. = 0.33) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ก าหนดเกณฑ์
และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษา อย่างชัดเจน       (X = 4.55, 
S.D. = 0.29) รวบรวมผลการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อสรุปผล        การประเมิน
การผ่านระดับการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด (X = 4.49, S.D. = 0.27) ก าหนดนิยาม
ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละข้อ       อย่างชัดเจน (X = 
4.46, S.D. = 0.30) ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอัน      พึงประสงค์เป็นราย
ภาค และรายปี อย่างเป็นระบบ ( X = 4.45, S.D. = 0.25) สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ อย่างเป็นระบบ (X = 4.39, S.D. = 0.30) 
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายคุณธรรม  โดยประเมิน  ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน (X = 4.36, S.D. = 0.30) และแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา        และการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X  = 
4.35, S.D. = 0.34) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด 
               และประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน  

(n = 28) 

ด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
 

X  S.D. ระดับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ 
   ด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียน 

4.30 0.41 มาก 

2. ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพการประเมินการอ่าน  
   คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   และวิชาการของสถานศึกษา 

4.39 0.34 มาก 

3. สร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
   และเขียน อย่างเป็นระบบ 

4.15 0.38 มาก 

4. ประชุม เพื่อชี้แจงมาตรฐาน แนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน  
   คิดวิเคราะห ์และเขียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกัน 

4.20 0.33 มาก 

5. ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวทางและวิธีการ 
   ที่โรงเรียนก าหนด 

4.30 0.29 มาก 

6. การซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
   และเขียน ตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด อย่างเป็นระบบ 

4.13 0.35 มาก 

7. แต่งตั้งคณะกรรมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน  
   เพื่อด าเนิน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน  
   ปลายภาคและปลายป ี

4.17 0.34 มาก 

8. บันทึกผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียนของผู้เรียน 
   เป็นรายบุคคล ตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด อย่างเป็นระบบ 

4.33 0.28 มาก 

9. รวบรวมผลการการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน  
   เพื่อสรุปผลการประเมินปลายภาค ปลายปี และการผ่านระดับชั้น 

4.42 0.28 มาก 

รวม (Y4) 4.26 0.28 มาก 
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 จากตารางที่ 19 พบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห ์และเขียน อยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ รวบรวมผลการการประเมิน   การอ่านคิด
วิเคราะห์ และ เขียน เพื่อสรุปผลการประเมินปลายภาค ปลายปี และการผ่านระดับชั้น             ( X = 
4.42, S.D. = 0.28) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ            ของ
สถานศึกษา (X = 4.39, S.D. = 0.34) บันทึกผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน   ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด อย่างเป็นระบบ (X = 4.33, S.D. = 0.28) แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการประเมินการอ่าน        คิด
วิเคราะห์และ เขียน (X = 4.30, S.D. = 0.41) ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวทาง
และวิธีการที่โรงเรียนก าหนด (X = 4.30, S.D. = 0.29) ประชุม เพื่อชี้แจงมาตรฐาน แนวทางและ
วิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกัน (X = 4.20, 
S.D. = 0.33) แต่งตั้งคณะกรรมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน เพื่อด าเนินการประเมิน   
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน ปลายภาค และปลายปี (X = 4.17, S.D. = 0.34) สร้างเครื่องมือ 
และก าหนดวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อย่างเป็นระบบ ( X = 4.15, S.D. = 0.38) 
และการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามแนวทาง          
ที่โรงเรียนก าหนด อย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 4.13, S.D. = 0.35) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 20 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด 
               และประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ  

(n = 28) 

ด้านการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับชาติ 
 

X  S.D. ระดับ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติระดับสถานศึกษา 
    เพื่อวางแผน และด าเนินการในด้านต่างๆ ให้มคีวามพร้อมในการรับ 
    การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ อย่างชัดเจน  

4.28 0.32 มาก 

2. ประชุมเพื่อชี้แจงความส าคัญและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมิน 
    ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ แก่บุคลากรทางการศึกษา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

4.38 0.28 มาก 

3. ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมตัวผู้เรียน ให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาต ิอย่างต่อเนื่อง 

4.42 0.31 มาก 

4. ด าเนินการเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง 

4.38 0.32 มาก 

5. ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับ 
   การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติ อย่างชัดเจน  

4.36 0.27 มาก 

6. วางแผน จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาต ิ 
   ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

4.36 0.28 มาก 

7. อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
   ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ อย่างเหมาะสม 

4.40 0.30 มาก 

8. การน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ มาวิเคราะห ์หาจุดปรับปรุง  
   เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

4.45 0.28 มาก 

รวม (Y5) 4.38 0.25 มาก 
 
           จากตารางที่ 20 พบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9               
ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ อยู่ในระดับมาก (X = 4.38, S.D. = 0.25)       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ มาวิเคราะห์ หาจุดปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง (X = 4.45, S.D. = 0.28) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมตัวผู้เรียน ให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง (X = 4.42, S.D. = 0.31) อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติอย่างเหมาะสม (X = 4.40, S.D. = 0.30) 
ประชุมเพื่อชี้แจงความส าคัญและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ     
แก่บุคลากรทางการศึกษา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (X = 4.38, S.D. = 0.28) ด าเนินการเตรียมตัวผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง (X = 4.38, S.D. = 0.32) 
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ อย่างชัดเจน (X = 4.36, S.D. = 0.28) วางแผน จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ( X = 4.36,     
S.D. = 0.27) และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติระดับสถานศึกษาเพื่อวางแผน
และด าเนินการในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรับการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 4.28, S.D. = 0.32) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏบิัติตามภารกิจ  
           การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
           สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาสัมพันธ์กับ          
การปฏิบัติตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   
ของเพียร์สัน ดังรายละเอียด ในตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ของการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงาน 
              ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม   
              สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xtot 

Y1 0.799** 0.767** 0.753** 0.609** 0.627** 0.527** 0.624** 0.729** 

Y2 0.672** 0.627** 0.590** 0.481** 0.570** 0.371** 0.474** 0.586** 

Y3 0.729** 0.682** 0.658** 0.582** 0.640** 0.621** 0.597** 0.698** 

Y4 0.664** 0.558** 0.525** 0.603** 0.632** 0.688** 0.594** 0.660** 
Y5 0.721** 0.711** 0.672** 0.564** 0.645** 0.690** 0.732** 0.735** 
Ytot 0.815** 0.758** 0.725** 0.646** 0.709** 0.657** 0.685** 0.773** 

  **มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 21 พบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา (Xtot) กับการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Ytot) ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.773**) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา (Xtot) กับการปฏิบัติตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Ytot)     
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แต่ละด้าน 
พบว่า การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา (X1) กับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Ytot) ด้านต่างๆ เป็นดังนี้ การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา (X1) กับ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (Y1) 
มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.799**) การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา (X1)  
กับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Y2)  มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.672**) การเตรียมการด้าน
ปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา (X1) กับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Y3)           
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มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.729**) การเตรียมการด้านปัจจัย  การวัดและประเมินผลการศึกษา (X1) 
กับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Y4) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.664**) การเตรียมการ
ด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา (X1) กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (Y5) 
มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.721**)  
 การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา (X2) กับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ (Ytot) ด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา (X2) กับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (Y1) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.767**) การวางแผนการวัดและประเมินผล
การศึกษา (X2) กับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Y2) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.627**)        
การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา (X2) กับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Y3)         
มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.682**) การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา (X2) กับการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Y4) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.558**) การวางแผนการวัด        
และประเมินผลการศึกษา  (X2) กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ  ( Y5)                     
มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.711**)  
 การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (X3) กับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ (Ytot) ด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (X3) กับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ(Y1) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.753**) การด าเนินงานการวัด           
และประเมินผลการศึกษา (X3) กับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Y2) มีความสัมพันธ์กัน              
(r = 0.590**) การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (X3) กับการประเมินคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ (Y3) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.658**) การด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา (X3) กับการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Y4) มีความสัมพันธ์กัน              
(r = 0.525**) การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (X3) กับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (Y5) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.672**)  
 การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา(X4) กับการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้(Ytot) ด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา (X4) กับการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (Y1) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.609**) การวิเคราะห์ผล
และการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา (X4) กับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Y2) 
มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.481**) การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา (X4) กับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Y3) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.582**)    
การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา (X4) กับการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน (Y4) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.603**) การวิเคราะห์ผลและการรายงานผล
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การวัดและประเมินผลการศึกษา(X4) กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (Y5)          
มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.564**)  
 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา (X5) กับการปฏิบัติงาน     
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Ytot) ด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา (X5) กับการประเมินผล     
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (Y1) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.627**) การน าผล 
การวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา (X5) กับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Y2)          
มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.570**) การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา (X5) 
กับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Y3) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.640**) การน าผลการวัด
และประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา (X5) กับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
(Y4) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.632**) การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา 
(X5) กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (Y5) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.645**)  
 การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา (X6) กับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ (Ytot) ด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา (X6) กับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (Y1) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.527**) การประเมินงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา (X6) กับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน (Y2) มีความสัมพันธ์กัน               
(r = 0.371**) การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา (X6) กับการประเมินคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ (Y3) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.621**)การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
(X6) กับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Y4) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.688**)         
การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา (X6) กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ 
(Y5) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.690**)  
 การพัฒนางานวัดและประเมินผล (X7) กับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ (Ytot) ด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 การพัฒนางานวัดและประเมินผล (X7) กับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (Y1) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.624**) การพัฒนางานวัดและประเมินผล (X7) 
กับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Y2) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.474**) การพัฒนางานวัดและ
ประเมินผล (X7) กับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Y3) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.597**) 
การพัฒนางานวัดและประเมินผล (X7) กับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Y4)               
มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.594**) การพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา (X7) กับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (Y5) มีความสัมพันธ์กัน (r = 0.732**)  
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและประเมินผล
การศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยใช้สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 29 โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 28 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
นายทะเบียน ครูวัดผล และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 168 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 

สรุปผลการวิจยั 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและประเมินผล

การศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลได้ดังนี ้
 1. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ ในระดับมาก                 
โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา การเตรียมการด้านปัจจัยการวัด
และประเมินผลการศึกษา การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา  การน าผลการวัด          
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และประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา การพัฒนางานวัดและประเมินผล และการประเมิน
งานวัดและประเมินผลการศึกษา  

2. การวิ เคราะห์การปฏิบัติ งานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้              
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9           
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้    
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ                
และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

3. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด          
และประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา เพื่อให้
ทราบสภาพที่แท้จริงของการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี ้

1. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการวัด       
และประเมินผลการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน       
อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้  
และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  และเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร จึงมีการด าเนินการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ในด้านต่างๆ  
มีการจัดท าระเบียบและคู่มือการการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานวัดและประเมินผลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และผลจากการวิจัยพบว่าบุคลากรปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมานาน ท าให้มี ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด             
และประเมินผลเป็นอย่างดี จึงมีการวางแผน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมิน     
และด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี           
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ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท าเอกสารหลักฐานในการวัดและประเมินผลผู้เรียน       
ตามแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ และมีการจัดท า
รายงานผลการวัดและประเมินการศึกษาต่อผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษา มีการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 26 ก าหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมิน
ผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับ       
และรูปแบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล ได้ท าการวิจัย    
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า การบริหารงานวิชาการตามหลักนิติธรรม ในเรื่อง การจัดการ
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล นับเป็นภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่ส าคัญที่สุด ที่ผู้บริหารจะต้อง
มีความรู้ เข้าใจและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลผลิตของโรงเรียน หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียน และอาจส่งผลถึงช่ือเสียงของโรงเรียน      
ที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีวิไล ชัยรัตนมโนกร ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลของผู้บริหาร และครู พบว่า 
การบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลของผู้บริหารและครู ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน      
ระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กริชศมน รัตนโฆษา เรื่ อง การศึกษา                  
สภาพการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  
 เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี ้
 1.1 การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 9 มีการด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ หรือคุณลักษณะของนักเรียนอันเป็นผล   
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ การก ากับดูแล หรือการติดตามงาน
และการนิเทศงานการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ด าเนินไปตามขั้นตอนและวิธีการที่สถานศึกษา
ก าหนด ในแผนงานหรือโครงการ ตลอดจน มีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ ได้ศึกษา เรื่อง การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก.ทั้งนี้เพราะว่า   
การจัดการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร และการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก        
การจัดการศึกษาในปัจจุบันการนิเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยทุกโรงเรียนให้ความส าคัญการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551           
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ.
โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ส่งเสริมให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และชื่นชมในผลงาน เกิดการประสานงาน                
และความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ.และสอดคล้องกับการศึกษาของ วิสิษฐ์ และอิ่ม ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษา
การด าเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า 1) การด าเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน      
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า       
อยู่ในระดับมากทุกด้าน.ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษามีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 บังคับใช้ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน       
โดยการให้พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น กรมสามัญ  (เดิม) 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าของหน่วยศึกษานิเทศก์ได้ให้ความส าคัญกับการวัดและประเมินผล    
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดมา กล่าวคือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว          
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนมีการนิเทศ ก ากับติดตาม    
การด าเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากศึกษานิเทศก์ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ก่อเกียรติ ฐานวิเศษ 
ได้ท าศึกษา เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพ งานการวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดี 
 1.2 การวิเคราะห์ผล และการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า    
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการจัดการเรียนการสอน และน าผลการวัดและประเมินการศึกษา       
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มาวิเคราะห์ เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะของนักเรียนรายบุคคล รายวิชา หรือกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน มีการจัดท ารายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษาต่อ
สถานศึกษาต่อผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย    
ของ ศุภวัฒน์ สุรเสน ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัด         
และประเมินผล โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์) อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ท าให้
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการวัดและประเมินผลที่สามารถจัด เก็บข้อมูล             
การประมวลผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องทันเวลา ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนการบริหารงานวิชาการ และงานต่างๆ ของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.3 การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมตัวอย่างเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
การเตรียมบุคลากรที่จะมอบหมายให้ท าหน้าที่ และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ ในการสร้างเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของก่อเกียรติ 
ฐานวิเศษ ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพงานการวัดและประเมินผลของโรงเรียน   
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบว่า ผลการประเมินความพร้อมด้าน
ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับพร้อมมาก/ระดับด ี
 1.4 การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    
มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ในการด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานการด าเนินงานตามที่สถานศึกษาก าหนด มีประชุม วางแผน เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่นและ
จุดด้อยของการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงาน และวางแผนเกี่ยวกับการประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผล
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา มีการวางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาค
เรียน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของก่อเกียรติ ฐานวิเศษ ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพงานการวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบว่า ผลการประเมินความพร้อมด้านปัจจัยด้านการบริหารจัดการการวัด
และประเมินผล อยู่ในระดับดี โดยมากที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ที่ 12 มีการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ
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พัฒนางานด้านการวัดและประเมินผล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในด้านกลยุทธ์ (strategy) อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารของ
โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงแผนการด าเนนิการด าเนินงานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของโรงเรียน 
 1.5 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า              
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน     
ในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมแนะแนว การบริหาร     
ด้านวิชาการ การบริหารด้านบุคลากร การบริหารด้านงบประมาณ และการบริหารด้านการบริหารทั่วไป  
ของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุชาติ ใหญ่เลิศ ได้ท าการวิจัย     
เรื่อง การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า ระดับการบริหารวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล      
การเรียนอยู่ในระดับมากนั้น เนื่องจากในการวัดและประเมินผลการเรียน เป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารวิชาการ โดยก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล           
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง พัฒนาเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน จัดระบบสารสนเทศการวัดผลประเมินผล ตรวจสอบและใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ งานวิจัยของวิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารของโรงเรียนมีแนวทาง         
การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน จนนักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี รวมทั้ง
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ความมีระเบียบ
วินัย คุณธรรม และความประพฤติของนักเรียน ตลอดจนโรงเรียนน าผลการทดสอบหรือการวัดผล        
มาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

1.6 การพัฒนางานวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ         
เป็นเพราะว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                    
มีการตรวจสอบการด าเนินงานของงานวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละด้าน โดยใช้ข้อมูลจาก
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการประเมินการด าเนินงานของงานวัดและประเมินผล
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การศึกษา ในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผล วิเคราะห์การบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของ
งานวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างเนื่อง มีการประเมินปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ        
การปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน          
และผลผลิตของงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานวัด    
และประเมินผลการศึกษาให้บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้สถานศึกษา 
ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการ GPA ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการใช้
โปรแกรมสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล ซึ่งมีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เรียน    
การประมวลผลข้อมูลการวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง สามารถจัดท าเอกสาร หลักฐานการศึกษา       
สารสนเทศงานทะเบียนวัดผล และส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6         
ได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรพล ภมรมานพ ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ทางอินเทอร์เน็ตโดยด าเนินการตามทฤษฎีวงจรการพัฒนา (System 
Development Life Cycle) พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน 
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อการน าข้อมูลเข้าและกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ     
และประเมินผล รายงานผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตในระดับมาก ผู้ปกครองมีคะแนนเฉลี่ย       
ความพึงพอใจเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต ในระดับมาก และผู้บริหารมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการวัดและประเมินผลรายงานทางอินเทอร์เน็ตในระดับมาก  
และณกุล เนาว์ช้าง ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้
โปรแกรมสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล (Students’2551 Version I Beta 2) โรงเรียนเมืองคง 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรม
สารสนเทศงานทะเบียนวัดผล (Students’2551 Version I Beta 2) โรงเรียนเมืองคง อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม และการสอนแนะหรือ
การชี้แนะ (Coaching) เป็นการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านการวัด              
และประเมินผลให้สูงขึ้น  

1.7 การประเมินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     
มีการน าผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการวัดและประเมินผลการศึกษามาพัฒนางานวัด      
และประเมินผลการศึกษา มีการประชุม วางแผน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผล          
ของสถานศึกษาไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่นที่มีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ดี เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนางานวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
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ของงานวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ เพื่อให้เกิด          
ความพึงพอใจต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน และมีการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานวัด      
และประเมินผลการศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ทุกๆ ภาคเรียน 

2. ผลจากการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
ของสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9          
โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ          
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นายทะเบียนโรงเรียน ครูวัดผล และครูผู้สอน ในจังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญในภาระหน้าที่ด้านการวัด   
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 26 
ก าหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา เนื่องจากได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา          
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดท าเอกสารแนวทางการปฏิบัติ
งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพื่ออธิบายขยายความ ให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย              
ทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น และสถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน จึงท าให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
ภารกิจในการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุจรรยา ใจหาญ ได้ศึกษาค้นคว้า           
เรื่อง การปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า ระดับ      
การปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มะลิวัลย์ พูลเอียด ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความรู้
และเจตคติที่มีต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับด ี 
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เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิต    
จากมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
 2.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
สูงกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการด าเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเอกสารประกอบหลักสูตร เกี่ยวกับแนวทาง     
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ ที่อธิบายหลักการ เป้าหมายและแนวการจัดกิจกรรม 
ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นมีเพียง 2 ด้าน คือการผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม       
และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เรียนจากจ านวนเวลาเรียน เป็นการประเมินที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย      
ไม่ยุ่งยาก จึงท าให้สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    
มีการปฏิบัติงานด้านนี้อยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัชฎาพร        
โชคสงวนทรัพย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอทองผาภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก         
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กริชศมน รัตนโฆษา ได้ท าศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ            
การบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ด้านการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก คือ โรงเรียนจัดให้มีการก าหนดเกณฑ์ด้วยตนเอง โรงเรียนจัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนจัดให้มีการก าหนดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ทั้งนี้เพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ซึ่งกฎหมายการศึกษา ก าหนดให้จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ก าหนด 
 2.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก        
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                  
ซึ่งมีแนวทางการการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ประการ มีนิยาม 
ตั วชี้ วั ด พฤติกรรมบ่ งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนน  ให้สถานศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติ ได้                  
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อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์เกณฑ์และแนว
ทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ก าหนดนิยามตัวชี้วัดและระดับ
คุณภาพการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละข้ออย่างชัดเจน ก าหนดแนวทางการประเมิน
และด าเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายภาค และรายปี 
สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียน และผู้ปกครองทราบ มีการ
รวบรวมผลการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อสรุปผลการประเมินการผ่านระดับการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กริชศมน รัตนโฆษา ได้ท าศึกษา 
เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ด้านการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นาวิน เหมือนแสง        
ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ทั้งในภาพรวม       
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
การบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า การพัฒนาคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผลการวิจัยพบว่า
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ ให้ เกิดคุณภาพต่อผู้ เรียน             
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด น าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ      
มีการจัดท าเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค าแนะน าในการจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา   
ได้ ศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงท าให้สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
เช่น มีการจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาที่ครอบคลุมหลักสูตร จึงท าให้ 
การปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกริชศมน รัตนโฆษา ได้ท าศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงาน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
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พบว่า ด้านการวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารมีภารกิจหลัก คือ การบริหารวิชาการให้มีความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียนและสุชาติ ใหญ่เลิศ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า 
ระดับการบริหารวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมากนั้น เนื่องจาก      
ในการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาได้
ด าเนินการบริหารวิชาการ โดยก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน จัดระบบสารสนเทศการวัดผล
ประเมินผล ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก     
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจน
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ ดังนั้น สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงให้ความส าคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับชาต ิซึ่งด าเนินการ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็น
องค์การมหาชนเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด     
มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
จึงมีความเป็นกลางและก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์           
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ยึด
หลัก มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการทดสอบที่ได้มาตรฐานไปสู่ระดับชาติ สถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ดังนั้นการที่สถานศึกษามีการ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติระดับสถานศึกษา เพื่อวางแผนและ
ด าเนินการ ในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรับการประเมิน มีการสร้างความตระหนักและ
ความส าคัญแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วางแผนเพื่อเตรียมตัวผู้เรียน ให้มีความ
พร้อมที่จะรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานระหว่าง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในการวางแผน
จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอกับ
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จ านวนนักเรียน อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ อย่างเหมาะสม และสถานศึกษามีการน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ มาวิเคราะห์ หาจุดปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองของคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ     
ที่สอง (กนป.) ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ไว้ในเป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ        
และได้มาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของประสาน พุ่มเข็ม ได้ท าการวิจัย          
เรื่อง การด าเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า การด าเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีทุกปีการศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่า  การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรา 48 ที่ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า         
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการ      
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่มีการน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ          
มาพิจารณาในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงท าให้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาห็นความส าคัญและจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรสุณี หงส์ลอย     
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล            
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม           
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษา
เต็มใจเข้ารับการพัฒนาความรู้  ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน สถาน ศึกษา              
มีการวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะตามประสิทธิผลของภาระงาน 
  2.5 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพ        
ของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ความสุนทรีย์
และประยุกต์ใช้ แล้วน าเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ 
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สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิด ด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง    
มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ในระยะแรก
ของการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 น้ัน ยังไม่มีเอกสารประกอบการใช้
หลักสูตรในเรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ท าให้การปฏิบัติงาน
ด้านนี้ มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง จึงท าให้สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการปฏิบัติงาน
ด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่นๆ แต่ยังอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์       
และเขียน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนา
ผู้เรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการ มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์    
และเขียน ของสถานศึกษา สร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการประเมิน ประชุม เพื่อชี้แจงมาตรฐาน 
แนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกัน   
ตามแนวทางและวิธีการที่ โรงเรียนก าหนด เป็นภารกิจที่ก าหนดให้ปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑ์            
และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
รวมถึงเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองของคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา     
ในทศวรรษที่สอง (กนป.) ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ไว้ในเป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น : 
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ กริชศมน รัตนโฆษา ได้ท าศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ด้านการวัด    
และประเมินผล การอ่านการคิดวิเคราะห์  และการเขียนสื่อความ โดยรวมอยู่ในระดับมาก          
และสุจรรยา ใจหาญ ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง การปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผล           
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1 พบว่าด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับมาก 

 3. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัด    
และประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดภารกิจในการบริหารการวัดและ
ประเมินผลเป็นแนวทางให้สถานศึกษาปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา มีการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการวัดและประเมินผล        
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การการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการเก็บรวมรวบข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียน แสดงถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา      
จึงท าให้การด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย             
การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิ เคราะห์ผลและการรายงานผลการวัด               
และประเมินผลการศึกษา การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา การประเมิน
งานวัดและประเมินผลการศึกษา และการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง สามารถจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา มีการก าหนด
กระบวนการท างานและผู้รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างชัดเจนเหมาะสม บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มะลิวัลย์ พูลเอียด ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความรู้และเจตคติที่มีต่อการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความรู้เกี่ยวกับการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการจัดอบรม ฝึกฝน สัมมนา 
เกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนอยู่เสมอ และยังสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากข้อมูล ข่าวสาร คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล    
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
และสอดคล้องกับงานวิจัย วสันต์ ปรีดานันต์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การบริหารวิชาการในด้าน
ของการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน ถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญที่จะต้องมีการจัดการที่เป็นระบบและมี
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท าให้สามารถรองรับการประเมินภายใน
และภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา จะเห็นได้ว่างานวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ง
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ของงานบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้า เป็นไปอย่างมี
คุณภาพตามเป้าหมายและความต้องการของหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 39 
ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจ ในการบริหาร และการจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ       
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง สอดคล้องกับการวิจัยของ ธีรพล ขยันการนาวี เรื่อง การบริหารวิชาการ
อย่างมีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การบริหารงานวิชาการใน
ด้านการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน อยู่ในระดับมาก ผลเนื่องมาจากสถานศึกษา        
ให้ความส าคัญกับงานวัดผลและประเมินผล และงานทะเบียนมาก ประกอบกับการเคลื่อนไหวด้าน
หลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา รูปแบบการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งงานทะเบียนนักเรียน       
ได้มีการปรับรูปแบบการประเมินผล รวมทั้งเอกสารงานทะเบียนนักเรียนมีการปรับรูปแบบใหม่      
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน เพื่อการจัดสรรโอกาสในการศึกษาต่อมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารวิชาการด้านการวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลเฉพาะด้านผู้เรียน ถือเป็น
กระบวนการที่ส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็นกระบวนการที่ท าให้ทราบว่า การจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนความพยายามต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะส่งเสริมการเรียนการสอน ให้บรรลุ      
ตามจุดหมายของหลักสูตรนั้น ประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียา พรหมศักดิ์     
ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า  การบริหารงานวิชาการ      
ของผู้บริหาร ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3      
โดยภาพรวมเมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 22 และมาตรฐานที่ 14 ส่งผลต่อ  
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเกิดจากการที่รัฐบาล
วางยุทธศาสตร์ และทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการศึกษา ในส่วนของ    
การบริหารงานด้านการศึกษาหรือ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน           
ในการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะในส่วนของการวัดและประเมินผลผู้ เรียนตามแนวทางปฏิรูป 
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูล           
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และให้การสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการวัด              
และประเมินผลการเรียนของนักเรียน มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน    
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้บริหารยึดแนวปฏิรูปการศึกษา              
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้จัดอบรมให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จนท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้ โดยมีผู้บริหารคอยให้ค าแนะน า ชี้แนะ และให้ก าลังใจครู ในการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย การอภิปรายผล การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับ            
การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการน า
ผลการวิจัยไปใช ้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการน า
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ แต่ในการบริหารงานต้องอาศัย
ทักษะการบริหาร กระบวนการบริหารและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจาก            
การด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา จะต้องมีการก าหนด 
กฎเกณฑ์ ก าหนดบทบาทหน้าที่  และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง               
ในการวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา    
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษา ควรมีการก ากับ 
ดูแล นิเทศการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง รวมถึงการให้ขวัญและก าลังใจ   
ในการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ผู้บริหารควรมีการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา เนื่องจาก
บุคคลากร เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความก้าวหน้า     
และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยี  

3 ผู้บริหารควรมีการพัฒนาบุคลากรที่แต่งตั้งให้มารับผิดชอบในการปฏิบัติงานวัด       
และประเมินผลการศึกษาใหม่ และครูใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จะต้องอบรม ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา ทั้งก่อนปฏิบัติงานระหว่าง
ปฏิบัติงานและภายหลังการปฏิบัติ อย่างต่อเนือ่ง  
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4. ผู้บริหารควรมีการควบคุม ตรวจสอบการใช้สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล        
การเรียนรู้ เพื่อรายงานผลคุณภาพผู้เรียน ต่อผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือของสถานศึกษา  

5. การปฏิบัติงานด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับ
น้อยที่สุด จึงควรมีศึกษาและพัฒนา วิธีการ แนวทางในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
เพื่อให้สามารถประเมินผู้เรียนในด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา /การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา           
/การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 

3. ควรมีการศึกษาสภาพการบริหาร ปัญหาและอุปสรรคในการการบริหารการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา/การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

4.  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา                 
/การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
155 

 

 
 

รายการอ้างองิ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษาพ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร  

 : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2545.  
_______.คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งค์การ 

 รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546. 
แก้วตา ฉัตรนุสรณ์. “การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547. 

ก่อเกียรติ ฐานวิเศษ. “การประเมินประสิทธิภาพงานการวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาการประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. 

กริชศมน รัตนโฆษา. “การศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, 2551. 

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ส านักบริหารการมัธยมศึกษา  
 ตอนปลาย. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพพ์ระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552. 

_______. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
 ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552. 

_______. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา    
   ( พ.ศ. 2542 – 2551). กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2552. 

_______. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  
 2553. 

_______. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้.  
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
156 

 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ส านักวิชาการและมาตรฐาน 
 การศึกษา. แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์  
 การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553. 

_______. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือครูอัตราจ้างยุคปฏิรูป. กรุงเทพฯ :     
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554. 

กัญญาภัค สิทธิบุศย์. “ความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุร.ี” 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 

จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ :  
บุ๊ค พอยท์, 2551. 

ณรงค์ โปว่ณิชชากร. “ผู้บริหารกับการวางแผน.” ใน เอกสารโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาท 
 ของ ผู้บริหารกับการปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2”. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553.  

ณกุล เนาว์ช้าง. “การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศงาน 
 ทะเบียนวัดผล (Students’2551 Version I Beta 2) โรงเรียนเมืองคง อ าเภอคง  
 จังหวัดนครราชสีมา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. 

ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ.์ “การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2.” 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

เทศ แก้วกสิกรรม. หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544. 
ทิวัตถ์ มณีโชติ. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. นนทบุรี :  

 เกรท เอ็ดดูเคชั่น, 2549. 
ธีรพล ขยันการนาว.ี “การบริหารวิชาการอย่างมีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 จังหวัดสุพรรณบุร.ี” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

ธร สุนทรายุทธ. การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติทางการการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ :  เนติกุลการพิมพ์ , 2551. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
157 

 

 
 

ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ์ “การบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

นพพงษ์ บุญจิตราดุล. หลักการ และทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เทียมฟ้า,   
 2551. 

นาวิน เหมือนแสง. “การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,    
 2553. 

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยทางการวัดและประเมินผล. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543. 
บังอร สาคลาไคล. “พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 2550. 

ปรียา พรหมศักดิ์. “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
 ในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

ประสาน พุ่มเข็ม. “การด าเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 จังหวัดสุพรรณบุร.ี” สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 

ปราโมทย์ กัลยา. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ 
 มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2553. 
พวงรัตน ์ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล,  

 2531. 
พิสณุ ฟองศรี. การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัต.ิ พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ :  

 พรอพเพอร์ตี้พริ้น, 2550. 
พรสุณี หงส์ลอย. “การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

 ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
158 

 

 
 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์,  
 2552. 

ภัทรา นิคมานนท์. การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพยวิสุทธิ์, 2543. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธ.ิ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ  :  

 ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550. 
_______.การจัดและการบริหารงานวิชาการ .กรุงเทพฯ  : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  

 2550.  
ภารตี อนันต์นาวี. หลักแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. ชลบุร ี :   

 ส านักพิมพ์มนตรี, 2551. 
มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล. “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน  

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ 
 มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549. 

มะลิวัลย์ พูลเอียด. “เรื่อง ความรู้และเจตคติที่มีต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารและ 
 การจัดการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-7 .พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร  :  
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. 

รุจิร์ ภู่สาระ. การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์, 2547. 
รุ่งชัชดาพร เวหะชาต.ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ :  

 มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550. 
ราตรี นันทสุคนธ์. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุดทอง, 2553. 
รุ่งนภา นุตราวงศ์และคณะ. สรุปผลการวิจัยน าร่องการใช้หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

 พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554. 
 เข้าถึงได้จากhttp://academic.obec.go.th/web/node/165 om  

ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2539. 
วิราพร พงศ์อาจารย.์ การประเมินผลการเรียน. พิษณุโลก : สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก,  

 2542. 
วราภรณ์ แก้วนิมิตรชัย. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับการบริหารงานในสถานศึกษา  

 สังกัดเทศบาลนครนครปฐม.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
159 

 

 
 

 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. 
วรรณี แกมเกตุ. “การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน.” ใน การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม,่  

สุวิมล ว่องวาณิช, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 
 
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพฯ :  

 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา. “องค์กรแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต 

 พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 

วาโร เพ็งสวัสดิ.์ สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ : ส านักพิมพส์ุวีริยาสาส์น, 
 2553. 

วชิราภรณ์ พรมนาทม. “การบริหารวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
 นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 2553. 

วสันต์ ปรีดานันต์. “การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
 จังหวัดสมุทรสงคราม.” สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

ศิรวิรรณ เสรีรัตน์และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2545. 
ศรีวิไล ชัยรัตนมโนกร. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผล   

 ของผู้บริหารและครู. ” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

ศิริพงษ์ เศาภายน. หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2548. 
ศุภวัฒน์ สุรเสน. “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลโรงเรียน   

 บ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์) อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, 2550.  

เสนอ ภิรมจิตรผ่อง. การประเมินผลภาคปฏิบัติ. อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏ 
 อุบลราชธานี, 2542. 

สุนีย์ ยวนแหล. การบริหารงานวัดผลการศึกษา. นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.  
สงบ ประเสริญพันธ์ุ. ร่วมกันสรรค์สร้างคุณภาพโรงเรียน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน,์ 2543. 
สมบูรณ์ ตันยะ. การประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559).  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
160 

 

 
 

 กรุงเทพฯ : พริกหวาน กราฟฟิค จ ากัด, 2545. 
ส านักนายกรัฐมนตรี. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

 พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ :  ส านักนายกรัฐมนตรี,  
 2545. 

สันติ บุญภิรมย์. การบริหารงานวิชาการ. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2547. 
สุรพล ภมรมานพ. “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547. 

สุจรรยา ใจหาญ. “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1.” 
 สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. 

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา. หลักการจัดการศึกษายุคใหม.่ ม.ป.ท., 2548.  
สมนึก ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 2553. 
สุนทร โคตรบรรเทา. หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน,  2551. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ.  

 คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพส าหรับครูส าหรับครูผู้ช่วย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553. 

_______. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการ 
 ความรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 

_______. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. นิยามค าศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  
 2553. 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และศุภณัฎฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์. ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย  
 : สาเหตุและขอ้เสนอแนะ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555.  
 เข้าถึงได้จาก http://www.thaonline.com 

โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์. “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

สุพักตร์ พิบูลย์. “การบริหารงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.thaonline.com/


 
161 

 

 
 

 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 8  
  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา.  
 รายงานข้อมูลด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2553, ม.ป.ท.,2553. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน.  
 รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
 เขต 9 ประจ าปีงบประมาณ 2554, ม.ป.ท., 2554. 

สุชาติ ใหญ่เลิศ “การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 
 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต      
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม, 2554. 

อ าภา บุญช่วย. การบริหารงานวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537. 
อ านวย เลิศชยันตี. การประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศิลปสนองการพิมพ์, 2542. 
อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ ์จันทร์สุพัฒน์ รายงานการวิจัย เรื่อง ภารกิจ โครงสร้าง  

 และอัตราก าลัง ของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 
 เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2555,  
 เข้าถึงไดจ้าก http://202.143.150.11 /media/ebook/pdf/uthai//pdf.pdf 

เอกรินทร์ สี่มหาศาล. กระบวนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
 2544. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2546. 

เอมอร จังศิริพรปกรณ์. “การประเมินผลการเรียนรู้.” ใน การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. 
 สุวิมล ว่องวานิช, บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
 2550. 

อ านวย ทองโปร่ง. กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัย 
 รามค าแหง, 2553. 

 

ภาษาต่างประเทศ 
Ahmann, Stanley J. Testing Student Achievements and Aptitudes. New Delhi :  

 Prentice Hall of India(Private) LTD., 1965. 
Best, John W. Research in Education. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall   

Inc., 1970. 
Brown, Frederick G. Principles of Educational and Psychological Testing. 3 rd ed. 

 New York : Holt, Rinehart and Winston., 1983. 
Cronbach, Lee j. Essentials of Psychological Testing. 3 rd ed. New York : Harper &  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
162 

 

 
 

           Row Publisher, 1974. 
Ebel, Robert L. and Frisbie A. David . Essentials of  Educational Measurement.  

 New Jersey : Prentice-Hall Inc,1986. 
Gay, L.R. Education Evaluation and Measurement. Columbus : Charles E. Merrill  

 Publishing Company,1985. 
Gay, L.R. Educational  Evaluation and Measurement Competencies for Analysis and  

 Application. 3rd ed.  New York : Macmillan Publishing Company ,1991. 
Guilford , J.P. Fundamental Statistics in Psychology and Education. New York :  

 McGraw-Hill Book Company,1965. 
Gronlund ,Norman E. Measurement and Evaluation in Teaching. New York :  

 Macmillan Publishing Co.,Inc.,1981. 
Gascon, Gregg Manley. “An application of theory-driven evaluation in educational  

 Measurement.” (Ph.D. , Ohio State University, 2007), accessed February 5,  
 2012, available from http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search 

Hackett, Rachelle. “Doing Mathematic Portfolios in a Middle School Classroom :  
 A Case Student Exploring an Alternative Assessment Practice”, Dissertation  
 Abstracts Stanford University, 1994. 

Katz, Danial and Robert L.Kahn. The Social Psychology of Organization. 2nd ed.  
 New York : John Wiley & Sons, 1978. 

Khan, Babar. “Relationship Between Assessment and Students’ Learning.”  
 International Journal of Social Sciences & Education 2 (Jan 2012) :576-588. 

Lindeman, Richard H., and Peter F. Merenda. Education Measurement. lllinois :  
 Scott, Foresman and Company,1979. 

Mehrens, William A. Measurement and Evaluation in Education and Psychology.  
2nd ed. New York : Holt, Rinehart and Winston., 1984. 

Thorndike, R.L., and E.P. Hagen. Measurement and Evaluation in Psychology and  
 Education. 4th ed.  e. New York : John  Wiley & Sons, 1977. 

Tyler, Leona E. Test and Measurements. New Delhi : Prentice-Hall of India(Private)  
 Limited, 1969. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search


163 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



164 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจเครื่องมอืวิจัย 

และรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



166 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



167 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 

 

 
 

 
 
 



169 

 

 
 

 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวจิัย 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

2. ดร.บ ารุง ช านาญเรือ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

3. ดร. สามารถ รอดส าราญ  
วุฒิการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
4. ดร.อดุลย์  วงศ์ก้อม 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ต าแหน่ง         ศึกษานิเทศก์ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 

  
5. อ.ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือและรายชื่อโรงเรยีนที่ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือวิจัย  
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1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย     

จังหวัดสุพรรณบุรี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุร ี    

จังหวัดสุพรรณบุรี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
3. โรงเรียนสงวนหญิง  

จังหวัดสุพรรณบุรี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
4.   โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"  
     จังหวัดสุพรรณบุรี   ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
5.   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
      จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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ภาคผนวก ค 
การหาความเชื่อมั่น 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

Scale          Scale      Corrected 
Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1.1         401.1667      5025.0402        .6140           .9945 
X1.2         401.3000      5028.4931        .6433           .9945 
X1.3         401.3333      5016.9885        .6192           .9945 
X1.4         401.1000      5003.2655        .7602           .9945 
X1.5         401.2667      4965.4437        .8475           .9944 
X1.6         401.7000      4956.6310        .8224           .9945 
X1.7         401.8333      4980.0057        .7563           .9945 
X1.8         401.6667      5024.2299        .6294           .9945 
X1.9         401.7000      4971.7345        .8162           .9945 
X2.10        401.6000      5026.1103        .5082           .9946 
X2.11        401.6333      4971.0678        .8157           .9945 
X2.12        401.4333      4975.4264        .8445           .9944 
X2.13        401.4333      4975.4264        .8445           .9944 
X2.14        401.7000      4971.9414        .8693           .9944 
X2.15        401.7000      4966.9759        .8750           .9944 
X2.16        401.0333      5015.2747        .7337           .9945 
X2.17        401.5333      4985.4989        .8408           .9944 
X3.18        401.6000      4983.9034        .8204           .9944 
X3.19        401.6000      4975.9724        .8196           .9944 
X3.20        401.1333      4991.4989        .8599           .9944 
X3.21        401.1000      5027.3345        .7716           .9945 
X3.22        401.2333      4997.6333        .8226           .9944 
X3.23        401.0667      4998.6851        .8853           .9944 
X3.24        401.6667      4972.7126        .8754           .9944 
X3.25        401.5000      4988.2586        .8766           .9944 
X4.26        401.3667      4997.3437        .8224           .9944 
X4.27        401.3333      4983.8161        .8469           .9944 
X4.28        401.3667      4983.9644        .8556           .9944 
X4.29        401.5667      4983.9782        .8698           .9944 
X4.30        401.4667      4981.3609        .9159           .9944 
X4.31        401.3333      4995.3333        .7588           .9945 
X4.32        401.3333      4978.5747        .7963           .9945 
X5.33        401.4333      4985.3575        .8020           .9945 
X5.34        401.4667      4958.8782        .9129           .9944 
X5.35        401.5000      4949.5000        .9317           .9944 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X5.36        401.5667      4941.9092        .9280           .9944 
X5.37        401.4667      4954.3954        .9152           .9944 
X5.38        401.4333      4958.8057        .9027           .9944 
X5.39        401.5333      4954.7402        .9094           .9944 
X5.40        401.6000      4942.6621        .9123           .9944 
X5.41        401.5667      4946.8057        .9474           .9944 
X6.42        401.6667      4964.5747        .9028           .9944 
X6.43        401.7667      4967.0816        .8560           .9944 
X6.44        401.5333      4963.4299        .8784           .9944 
X6.45        401.7000      4964.8379        .8623           .9944 
X6.46        401.7333      4983.9264        .8022           .9945 
X6.47        401.8333      4964.6264        .8585           .9944 
X6.48        401.6333      4968.7920        .8569           .9944 
X6.49        401.6000      4984.0414        .7901           .9945 
X7.50        401.5667      4960.5989        .9112           .9944 
X7.51        401.5333      4978.6023        .8941           .9944 
X7.52        401.7333      4967.7195        .8342           .9944 
X7.53        401.4000      4995.2138        .8136           .9944 
X7.54        401.4333      4996.9437        .8126           .9945 
X7.55        401.4333      4993.5644        .8035           .9945 
Y1.1         400.9000      5018.5069        .7693           .9945 
Y1.2         401.4667      5004.6023        .7281           .9945 
Y1.3         401.0667      5031.5126        .6669           .9945 
Y1.4         401.2333      5001.6333        .8306           .9944 
Y1.5         401.2000      5020.2345        .6985           .9945 
Y1.6         400.9333      5035.2368        .6412           .9945 
Y1.7         401.1333      5016.4644        .7713           .9945 
Y1.8         401.5333      5051.8437        .2381           .9948 
Y1.9         400.9667      5032.0333        .6228           .9945 
Y2.10        401.2333      5001.0126        .8361           .9944 
Y2.11        400.9667      5012.3092        .8165           .9945 
Y2.12        401.0667      5013.7195        .7947           .9945 
Y2.13        401.1000      4990.3000        .8295           .9944 
Y2.14        400.9333      5025.5816        .7436           .9945 
Y2.15        400.9667      5044.9299        .6409           .9945 
Y2.16        401.0000      4998.2069        .8451           .9944 
Y3.17        401.1667      4999.2471        .8878           .9944 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y3.18        400.9333      5019.7195        .7495           .9945 
Y3.19        400.9667      5006.3782        .8748           .9944 
Y3.20        401.0667      4992.0644        .8525           .9944 
Y3.21        401.2667      4982.4092        .8421           .9944 
Y3.22        401.0667      4994.2713        .8765           .9944 
Y3.23        401.0333      5008.3782        .7544           .9945 
Y3.24        401.1000      4992.9207        .8086           .9945 
Y4.25        401.3333      4989.8851        .8733           .9944 
Y4.26        401.2333      4977.5644        .9076           .9944 
Y4.27        401.3000      4996.3552        .8972           .9944 
Y4.28        401.3000      4981.2517        .8580           .9944 
Y4.29        401.1333      5005.2230        .8813           .9944 
Y4.30        401.3333      4977.0575        .8343           .9944 
Y4.31        401.2667      5000.2713        .8512           .9944 
Y4.32        401.1667      4996.9713        .8176           .9944 
Y4.33        400.9667      5025.2747        .7402           .9945 
Y5.34        401.1667      4995.1782        .8754           .9944 
Y5.35        401.0333      5029.0678        .6932           .9945 
Y5.36        401.2000      4987.4759        .8613           .9944 
Y5.37        401.2000      4987.4759        .8613           .9944 
Y5.38        401.3000      4974.1483        .9120           .9944 
Y5.39        401.3000      4974.1483        .9120           .9944 
Y5.40        401.1667      5016.6954        .8306           .9945 
Y5.41        401.2000      5000.0966        .8861           .9944 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 96 
 
Alpha =    .9945 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

 

 
 

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
ที่ ชื่อโรงเรียน 

 
1 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

 
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 
3 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

 
4 โรงเรียนคงทองวิทยา 

 
5 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 

 
6 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ ์

 
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 

 
8 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 

 
9 โรงเรียนสถาพรวิทยา 

 
10 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 
11 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 

 
12 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 

 
13 โรงเรียนบางเลนวิทยา 

 
14 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 

 
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 
16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

 
17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
18 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

 
19 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 

 
20 โรงเรียนราชินีบูรณะ 

 
21 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

 
22 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

 
23 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ”์ 

 
24 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 

 
25 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 

 
26 โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
27 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

 
28 โรงเรียนสามพรานวิทยา 
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ภาคผนวก ฉ  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 

 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการวัดและ
ประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร
วิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นายทะเบียนโรงเรียน          
ครูวัดผลและ ครูผู้สอน 
 3. แบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

4. โปรดกรอกข้อมูลตามสภาพจริงที่ปรากฏในสถานศึกษาของท่านและกรุณาตอบให้ครบทุก
ข้อ เพราะข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่
สถานศึกษา 

5. ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านระบุไว้ในแบบสอบถามนี้ จะถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือสถานศึกษาของท่าน 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้

 
          นางสาวทัศนีย์  ศรสีวัสดิ ์
             นักศึกษาปริญญาโท 

                                                                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค าชี้แจง  
 โปรดเขียนเครือ่งหมาย    ลงใน  (    )  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
ข้อ 

ข้อค าถาม 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

1 
เพศ 
        (    )  ชาย 
        (    )  หญิง 

[ ] 

2 

อายุ 
        (    )   20 - 30   ปี 
        (    )   31- 40   ป ี
        (    )   41- 50   ป ี
        (    )   51 - 60   ปี 

[ ]  

3 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
        (    )   ปริญญาตร ี
        (    )   ปริญญาโท 
        (    )   ปริญญาเอก 

[ ] 

4 

ต าแหน่งหน้าทีป่ัจจุบัน         
        (    )   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
        (    )   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
        (    )   นายทะเบียนโรงเรียน 
        (    )   ครูวัดผล 
        (    )   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        (    )   ครูผู้สอน 

[ ]  

5 

ประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งหน้าที ่(เศษเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 
        (    )   ไม่เกิน 5  ปี                (    )   6 - 10  ป ี
        (    )   11 – 15  ปี                (    )   16 – 20  ปี 
        (    )   มากกว่า 20 ป ี

 

[ ] 

 
 
 



184 

 

 
 

ตอนที่ 2  การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ค าชี้แจง ให้ท่านประเมินรายการเกี่ยวกับการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา 
             ในโรงเรียนของท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องหลังข้อความ ที่ตรงกับ 
             ความเป็นจริงมากที่สุด เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ 
ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัต ิ

5  หมายถึง  การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด  
4  หมายถึง  การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับ มากกกก 
3  หมายถึง  การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง  การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ในระดับ น้อย 
1  หมายถึง  การบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
ทีป่ฏิบัต ิ

ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
1 จัดหาระเบียบและคู่มือการการวัดและประเมินผล

การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานวัด
และประเมินผลใช้ในการศึกษา ค้นคว้า 

          [  ] 
 

2 จัดท าและเผยแพร่ ระเบียบและคู่มือการการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน ให้บุคคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รับรู้ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

          [  ] 
 

3 จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 

          [  ] 
 

4 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากระดับวุฒิการศึกษา 
ความรู้ ความสามารถและความสนใจในงาน อย่างเหมาะสม 

          [  ] 
 

5 จัด โครงสร้ า งการบริหารงานวัดและประเมิ นผล          
โดยพรรณนางาน ตามบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน 

          [  ] 
 

6 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลให้กับบุคคลากรผู้รับผิดชอบ
โดยตรงและผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

     [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

ที่ปฏิบัต ิ ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
7 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่วัดและ

ประเมินผลของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้ง
ก่ อนปฏิบั ติ ง านระหว่ า งปฏิบั ติ ง านและภายหลั ง         
การปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

          [  ] 
 

8 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มี
ความรู้ เข้าใจในการจัดท าเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผล อย่างถูกต้อง 

          [  ] 
 

9 ประชุม วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อก าหนดวิธีการ
และรูปแบบของเครื่องมือ  การสร้างเครื่องมือ              
การทดลองใช้เครื่องมือ การแก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือวัด
และประเมินผล ให้ได้มาตรฐานและมีระบบจัดเก็บ
เครื่องมือ ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้สะดวก 

          [  ] 
 

10 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ในการด าเนินงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามที่สถานศึกษาก าหนด 

          [  ] 
 

11 ประชุม วางแผน เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดด้อยของ
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          [  ] 
 

12 ก าหนดจุดมุ่ งหมายและเป้าหมายของงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา อย่างชัดเจน 

     [  ] 
 

13 ก าหนดวิ ธี ก ารด า เนิ น งานและวางแผน เกี่ ย วกั บ            
การประเมินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา           
ในแต่ละงาน อย่างชัดเจน 

          [  ] 
 

14 จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

          [  ] 
 

15 จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

          [  ] 
 

16 การจั ดท าปฏิทิ นการปฏิบั ติ ง านด้ านการวั ดและ
ประเมินผลตลอดปีการศึกษา  

          [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

ที่ปฏิบัต ิ ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

17 วางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานวัดและประเมินผล
การศึกษาในแต่ละภาคเรียน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

          [  ] 
 

18 ประชุม ชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษา แก่
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและ
เข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปในทางเดียวกันและมี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน 

          [  ] 
 

19 ประชุม ชี้แจง ภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลในสถานศึกษาแก่บุคลากรทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และการ
ประสานงานกับผูอ้ื่น 

     [  ] 
 

20 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานวัดและประเมินผล
การศึกษา ปลายภาคเรียน ที่ก าหนดหน้าที่และ         
ความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเป็นระบบ 

          [  ] 
 

21 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดท า 

          [  ] 
 

22 ด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแผนงาน
และปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา        
อย่างต่อเนื่อง 

     [  ] 
 

23 จัดท าเอกสารหลักฐานในการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ตามแผนงานและปฏิทินการปฎิบัติงานประจ าปีของ
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 

          [  ] 
 

24 บริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานอย่างด ี

          [  ] 
 

25 มีระบบการนิเทศ ก ากับ ดูแล และติดตาม งานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
 

          [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

ที่ปฏิบัต ิ ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

26 ก าหนดให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

          [  ] 
 

27 ก าหนดให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์ และ
คุณลักษณะของนักเรียนเป็นรายวิชา  

     [  ] 
 

28 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์
เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนักเรียน 
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู ้

     [  ] 
 

29 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์     
เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและคุณลักษณะ
ของนักเรียน แต่ละห้อง  

          [  ] 
 

30 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษา มาวิเคราะห์     
เพื่อทราบระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนักเรียน
แต่ละระดับชั้น 

          [  ] 
 

31 จัดท ารายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา         
ต่อสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสภาพการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารและ
สภาพผลการศึกษาเดิมที่ ผ่ านมา เพื่ อ เป็นข้อมูล             
ในการพัฒนางานในครั้งต่อไป อย่างเป็นระบบ 

          [  ] 
 

32 จัดท ารายงานผลการวัดและประเมินการศึกษาต่อ
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

          [  ] 
 

33 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาผู้เรียน 

          [  ] 
 

34 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐาน ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
 

     [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

ที่ปฏิบัต ิ ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

35 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและแก้ ไขหลักสูตร
สถานศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน          

     [  ] 
 

36 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว
ของสถานศึกษา  

          [  ] 
 

37 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาการบริหารด้านวิชาการของ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

          [  ] 
 

38 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาการบริหารด้านบุคลากรของ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม 

          [  ] 
 

39 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาการบริหารด้านงบประมาณ
ของสถานศึกษา อย่างเหมาะสม 

          [  ] 
 

40 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาการบริหารด้านการบริหาร
ทั่วไปของสถานศึกษา อย่างเหมาะสม 

     [  ] 
 

41 การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดท าระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

     [  ] 
 

42 การตรวจสอบการด าเนินการของงานวัดและประเมินผล
การศึกษาในแต่ละด้าน โดยใช้ข้อมูลจากบุคลากรทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างเป็นระบบ  

     [  ] 
 

43 การประเมินการด าเนินการของงานวัดและประเมินผล
การศึกษาในแต่ละด้าน อย่างต่อเนื่อง 

     [  ] 
 

44 สรุปผลการประเมินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
อย่างชัดเจน 
 

          [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
ที่ปฏิบัต ิ

ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
45 วิเคราะห์การบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของงานวัด

และประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
          [  ] 

 

46 ประเมินปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

          [  ] 
 

47 ประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 

          [  ] 
 

48 ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและผลผลิตของงานวัด
และประเมินผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

     [  ] 
 

49 รายงานผลการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ให้บุคลากรทางการศึกษา           
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 

          [  ] 
 

50 น าผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา มาพัฒนางานวัด
และประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

          [  ] 
 

51 ประชุม วางแผน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

          [  ] 
 

52 จัดให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่วัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาไปศึกษาดูงานในหน่วยงาน
อื่นที่มีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ด ี 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวัดและประเมินผลใหม้ี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  
 

 

        [  ] 
 

53 ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของงานวัดและ
ประเมินผล การศึกษาของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

     [  ] 
 

54 ปรับปรุงงานวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

     [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
ที่ปฏิบัต ิ

ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
55 แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานวัดและประเมินผล

การศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทุกๆ ภาค
เรียน 

         [  ] 
 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง  ให้ท่านประเมินรายการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประมินผลการเรียนรู้                 
             ในโรงเรียนของท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องหลังข้อความ ที่ตรงกับ 
             ความเป็นจริงมากที่สุด เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ 
ระดับพฤติกรรมทีป่ฏิบัต ิ

5  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามภารกจิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด   
4  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามภารกจิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากกกก 
3  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามภารกจิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ นอ้ย 
1  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามภารกจิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ นอ้ยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
ที่ปฏิบัต ิ

 
ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

1 ก าหนดให้ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียน
เป็นรายวิชา โดยประเมินตาม มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู ้ 

          [  ] 
 

2 ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบปรับปรุง
พื้นฐานของผู้เรียนทุกรายวิชา   

          [  ] 
 

3 ด าเนินการประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบและ
พัฒนาผู้เรียน และประเมินผลหลังเรียน เพื่อน าผลไป
ตัดสินการผ่านผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน
รายวิชา ทุกรายวิชา   

          [  ] 
 

4 เลือกวิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินอย่าง
หลากหลายเน้นการประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระ
การเรียนรู ้และเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน  

          [  ] 
 

5 จัดให้มี การซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้เรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและส่งเสริมผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถ 
ทุกระดับชั้น อย่างต่อเนื่อง 

          [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
ที่ปฏิบัต ิ

ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
6 ตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด        

ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดและประเมินให้ระดับ 
ผลการเรียนจากคะแนนการประเมิน ต้องผ่านตัวชี้วัด 
ผ่านผลการเรียนรู้ทุกข้อร่วมกัน 

          [  ] 
 

7 จัดให้เรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ ารายวิชาที่ไม่ผ่าน       
การตัดสินผลการเรียน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์              
ที่สถานศึกษาก าหนด 

     [  ] 
 

8 ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียน ทุกรายวิชา      
มีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง "1" ให้เรียนซ้ าชั้น 

          [  ] 
 

9 ก าหนดให้ ผู้ บริ หารสถานศึ กษาเป็นผู้ อนุ มั ติ ผล            
การประเมินและตัดสินผลการเรียน อย่างชัดเจน 

          [  ] 
 

10 แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม 

          [  ] 
 

 11 จัดให้ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม ตามเกณฑ์           
ที่สถานศึกษาก าหนด 

          [  ] 
 

 12 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในด้านการผ่าน
จุดประสงค์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ผู้เรียน โดยพิจารณาจาก จ านวนเวลาเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     [  ] 
 

 13 บันทึกผลการเข้าร่วมปฎิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุก
กิจกรรม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินผลการประเมินเป็น
รายบุคคล 

          [  ] 
 

14 ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น 2 ระดับ 
คือ ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ ์   

          [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับพฤติกรรมที่
ปฏิบัต ิ

ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
15 รวบรวมผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสรุปผล

การประเมินรายป ีรายภาค และการผ่านระดับชั้น  
     [  ] 

 
16 ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน

และตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนอย่าง
ชัดเจน 

     [  ] 
 

17 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

     [  ] 
 

18 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา     
อย่างชัดเจน 

          [  ] 
 

19 ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของสถานศึกษา อย่างชัดเจน 

          [  ] 
 

20 ก าหนดนิยามตัวชี้วัดและระดับคุณภาพการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละข้อ อย่างชัดเจน 

          [  ] 
 

21 ก าหนดแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นรายคุณธรรม โดยประเมินทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

          [  ] 
 

22 ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นรายภาค และรายปี อย่างเป็นระบบ 

          [  ] 
 

23 สรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ อย่างเป็นระบบ 

          [  ] 
 

24 รวบรวมผลการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อสรุปผลการประเมินการผ่านระดับการศึกษา  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

          [  ] 
 

25 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อท า
หน้าที่ด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียน 

          [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
ที่ปฏิบัต ิ

ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
26 ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ การประเมิน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ ของสถานศึกษา 

     [  ] 
 

27 สร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน อย่างเป็นระบบ 

     [  ] 
 

28 ประชุม เพื่อชี้แจงมาตรฐาน แนวทางและวิธีการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
เข้าใจตรงกัน 

     [  ] 
 

29 ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวทางและ
วิธีการที่โรงเรียนก าหนด  

     [  ] 
 

30 การซ่อมเสริมผู้ เรียนที่ ไม่ผ่ านการประเมินการอ่าน         
คิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด  
อย่างเป็นระบบ 

          [  ] 
 

31 แต่งตั้งคณะกรรมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน 
เพื่อด าเนินการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน 
ปลายภาคและปลายป ี

          [  ] 
 

32 บันทึกผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด 
อย่างเป็นระบบ 

          [  ] 
 

33 รวบรวมผลการการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
เขียน เพื่ อสรุปผลการประเมินปลายภาค ปลายปี        
และการผ่านระดับชั้น  

          [  ] 
 

34 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติระดับ
สถานศึกษา เพื่อวางแผนและด าเนินการ ในด้านต่าง ๆ ให้
มีความพร้อมในการรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ อย่างชัดเจน 

          [  ] 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
ที่ปฏิบัต ิ

ส าหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
35 ประชุมเพื่อชี้แจงความส าคัญและสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ แก่บุคลากรทาง
การศึกษา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

     [  ] 
 

36 ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมตัวผู้เรียน ให้มีความพร้อม ที่จะ
รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ      
อย่างต่อเนื่อง 

     [  ] 
 

37 ด าเนินการเตรียมตัวผู้ เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับ      
การประ เมิ นผลสั มฤทธิ์ ทางการ เรี ยนระดั บชาติ          
อย่างต่อเนื่อง 

     [  ] 
 

38 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเตรียมตัวผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ระดับชาต ิอย่างชัดเจน 

          [  ] 
 

39 วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน  

          [  ] 
 

40 อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
อย่างเหมาะสม 

          [  ] 
 

41 การน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ มาวิเคราะห์ 
หาจุดปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

          [  ] 
 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ช 
การวิเคราะหข์้อมูล  

มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพนัธ ์(rxy) ของเพียร์สัน 
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม x1.1 28 3.67 4.83 4.2500 .31915 

ระดบัพฤตกิรรม x1.2 28 3.33 4.83 4.1664 .34867 

ระดบัพฤตกิรรม x1.3 28 3.50 4.83 4.1957 .35107 

ระดบัพฤตกิรรม x1.4 28 3.17 5.00 4.2500 .42155 

ระดบัพฤตกิรรม x1.5 28 3.17 5.00 4.1850 .42323 

ระดบัพฤตกิรรม x1.6 28 3.17 4.83 4.0350 .40670 

ระดบัพฤตกิรรม x1.7 28 3.33 4.83 4.0711 .39690 

ระดบัพฤตกิรรม x1.8 28 3.33 4.83 4.0711 .35555 

ระดบัพฤตกิรรม x1.9 28 3.17 4.83 4.0011 .39764 

X1 28 3.52 4.87 4.1362 .33512 

Valid N (listwise) 28         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม x2.10 28 2.83 4.83 4.0061 .41669 

ระดบัพฤตกิรรม x2.11 28 3.17 4.83 3.9282 .44242 

ระดบัพฤตกิรรม x2.12 28 3.33 4.83 4.1843 .37275 

ระดบัพฤตกิรรม x2.13 28 3.33 4.83 4.1068 .35497 

ระดบัพฤตกิรรม x2.14 28 3.33 4.83 4.0346 .42178 

ระดบัพฤตกิรรม x2.15 28 3.33 4.83 4.0118 .38765 

ระดบัพฤตกิรรม x2.16 28 3.50 5.00 4.4654 .37750 

ระดบัพฤตกิรรม x2.17 28 3.50 5.00 4.1957 .39031 

X2 28 3.40 4.87 4.1166 .33982 

Valid N (listwise) 28         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม x3.18 28 3.17 4.83 4.1657 .36022 

ระดบัพฤตกิรรม x3.19 28 3.00 4.83 4.1543 .37964 

ระดบัพฤตกิรรม x3.20 28 3.67 5.00 4.4704 .38464 

ระดบัพฤตกิรรม x3.21 28 3.33 5.00 4.3454 .41774 

ระดบัพฤตกิรรม x3.22 28 3.67 5.00 4.4350 .37475 

ระดบัพฤตกิรรม x3.23 28 3.67 5.00 4.4171 .37975 

ระดบัพฤตกิรรม x3.24 28 3.33 5.00 4.2261 .36718 

ระดบัพฤตกิรรม x3.25 28 3.33 5.00 4.1304 .36924 

X3 28 3.52 4.92 4.2930 .31858 

Valid N (listwise) 28         

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม x4.26 28 3.50 5.00 4.2146 .36763 

ระดบัพฤตกิรรม x4.27 28 3.50 5.00 4.2264 .35208 

ระดบัพฤตกิรรม x4.28 28 3.50 4.83 4.1896 .33468 

ระดบัพฤตกิรรม x4.29 28 3.67 4.83 4.1193 .32971 

ระดบัพฤตกิรรม x4.30 28 3.67 4.83 4.1900 .29610 

ระดบัพฤตกิรรม x4.31 28 3.17 5.00 4.1850 .41419 

ระดบัพฤตกิรรม x4.32 28 3.33 5.00 4.3157 .36421 

X4 28 3.55 4.93 4.2058 .31670 

Valid N (listwise) 28         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม x5.33 28 3.67 5.00 4.2800 .32046 

ระดบัพฤตกิรรม x5.34 28 3.67 4.83 4.2082 .30569 

ระดบัพฤตกิรรม x5.35 28 3.67 4.83 4.1250 .33875 

ระดบัพฤตกิรรม x5.36 28 3.67 5.00 4.1136 .35219 

ระดบัพฤตกิรรม x5.37 28 3.67 5.00 4.2146 .36864 

ระดบัพฤตกิรรม x5.38 28 3.50 4.83 4.0807 .34801 

ระดบัพฤตกิรรม x5.39 28 3.33 4.67 3.9943 .39682 

ระดบัพฤตกิรรม x5.40 28 3.17 4.80 3.9900 .40137 

ระดบัพฤตกิรรม x5.41 28 3.33 5.00 4.0750 .38213 

X5 28 3.00 5.00 4.2460 .62075 

Valid N (listwise) 28         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม x6.42 28 3.50 5.00 3.9943 .37534 

ระดบัพฤตกิรรม x6.43 28 3.67 5.00 4.0775 .34634 

ระดบัพฤตกิรรม x6.44 28 3.67 5.00 4.2264 .36386 

ระดบัพฤตกิรรม x6.45 28 3.33 4.83 4.0179 .36936 

ระดบัพฤตกิรรม x6.46 28 3.33 4.83 3.9336 .33787 

ระดบัพฤตกิรรม x6.47 28 3.17 4.67 3.8689 .39374 

ระดบัพฤตกิรรม x6.48 28 3.33 4.67 3.9704 .37702 

ระดบัพฤตกิรรม x6.49 28 3.17 5.00 4.0529 .39803 

X6 28 3.42 4.88 4.0177 .33524 

Valid N (listwise) 28         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม x7.50 28 3.33 5.00 4.0054 .39160 

ระดบัพฤตกิรรม x7.51 28 3.33 5.00 4.0939 .37553 

ระดบัพฤตกิรรม x7.52 28 3.17 4.83 3.9525 .43666 

ระดบัพฤตกิรรม x7.53 28 3.50 4.83 4.0714 .35990 

ระดบัพฤตกิรรม x7.54 28 3.33 4.83 4.0650 .34317 

ระดบัพฤตกิรรม x7.55 28 3.33 5.00 4.1361 .36922 

X7 28 3.42 4.92 4.0540 .34715 

Valid N (listwise) 28         

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 28 3.52 4.87 4.1362 .33512 

X2 28 3.40 4.87 4.1166 .33982 

X3 28 3.52 4.92 4.2930 .31858 

X4 28 3.55 4.93 4.2058 .31670 

X5 28 3.56 4.87 4.1202 .32148 

X6 28 3.42 4.88 4.0177 .33524 

X7 28 3.42 4.92 4.0540 .34715 

X_TOT 28 3.48 4.89 4.1348 .30515 

Valid N (listwise) 28         
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Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม y1.1 28 4.17 5.00 4.6729 .24987 

ระดบัพฤตกิรรม y1.2 28 3.50 4.83 4.2682 .30787 

ระดบัพฤตกิรรม y1.3 28 3.67 5.00 4.5246 .32571 

ระดบัพฤตกิรรม y1.4 28 3.83 5.00 4.4232 .29928 

ระดบัพฤตกิรรม y1.5 28 3.83 5.00 4.5000 .30138 

ระดบัพฤตกิรรม y1.6 28 3.50 5.00 4.3925 .29158 

ระดบัพฤตกิรรม y1.7 28 3.67 5.00 4.3936 .29716 

ระดบัพฤตกิรรม y1.8 28 2.50 5.00 3.8982 .61521 

ระดบัพฤตกิรรม y1.9 28 3.83 5.00 4.6132 .31767 

Y1 28 3.80 4.98 4.4096 .25239 

Valid N (listwise) 28         

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม y2.10 28 3.67 5.00 4.3575 .31684 

ระดบัพฤตกิรรม y2.11 28 3.67 5.00 4.4529 .38190 

ระดบัพฤตกิรรม y2.12 28 3.67 5.00 4.5896 .30950 

ระดบัพฤตกิรรม y2.13 28 4.00 5.00 4.4886 .29992 

ระดบัพฤตกิรรม y2.14 28 3.67 5.00 4.6011 .30871 

ระดบัพฤตกิรรม y2.15 28 3.83 5.00 4.5296 .31414 

ระดบัพฤตกิรรม y2.16 28 4.00 5.00 4.6596 .28479 

Y2 28 3.81 5.00 4.5256 .28660 

Valid N (listwise) 28         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม y3.17 28 3.67 5.00 4.3461 .33507 

ระดบัพฤตกิรรม y3.18 28 4.00 5.00 4.6254 .32554 

ระดบัพฤตกิรรม y3.19 28 4.00 5.00 4.5532 .29403 

ระดบัพฤตกิรรม y3.20 28 3.83 5.00 4.4582 .31591 

ระดบัพฤตกิรรม y3.21 28 3.67 4.83 4.3579 .30089 

ระดบัพฤตกิรรม y3.22 28 3.83 4.83 4.4471 .25457 

ระดบัพฤตกิรรม y3.23 28 3.80 5.00 4.3861 .30281 

ระดบัพฤตกิรรม y3.24 28 4.17 5.00 4.4850 .26802 

Y3 28 3.38 5.00 4.4286 .55007 

Valid N (listwise) 28         

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม y4.25 28 3.50 5.00 4.2964 .40733 

ระดบัพฤตกิรรม y4.26 28 3.60 5.00 4.3850 .34090 

ระดบัพฤตกิรรม y4.27 28 3.33 4.83 4.1486 .37712 

ระดบัพฤตกิรรม y4.28 28 3.67 5.00 4.1964 .32973 

ระดบัพฤตกิรรม y4.29 28 3.83 5.00 4.3029 .29389 

ระดบัพฤตกิรรม y4.30 28 3.33 5.00 4.1250 .35332 

ระดบัพฤตกิรรม y4.31 28 3.67 5.00 4.1729 .33685 

ระดบัพฤตกิรรม y4.32 28 3.83 5.00 4.3329 .27541 

ระดบัพฤตกิรรม y4.33 28 4.00 5.00 4.4164 .28118 

Y4 28 3.84 4.98 4.2640 .28226 

Valid N (listwise) 28         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบัพฤตกิรรม y5.34 28 3.67 5.00 4.2796 .32315 

ระดบัพฤตกิรรม y5.35 28 3.83 5.00 4.3807 .27514 

ระดบัพฤตกิรรม y5.36 28 4.00 5.00 4.4171 .30913 

ระดบัพฤตกิรรม y5.37 28 3.67 5.00 4.3750 .31567 

ระดบัพฤตกิรรม y5.38 28 4.00 5.00 4.3632 .26718 

ระดบัพฤตกิรรม y5.39 28 3.67 5.00 4.3639 .27521 

ระดบัพฤตกิรรม y5.40 28 3.83 5.00 4.4039 .29867 

ระดบัพฤตกิรรม y5.41 28 4.00 5.00 4.4461 .27554 

Y5 28 3.85 5.00 4.3787 .25089 

Valid N (listwise) 28         

 

 
  

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y1 28 3.80 4.98 4.4096 .25239 

Y2 28 3.81 5.00 4.5256 .28660 

Y3 28 4.04 4.95 4.4574 .24402 

Y4 28 3.84 4.98 4.2640 .28226 

Y5 28 3.85 5.00 4.3787 .25089 

Y_TOT 28 3.96 4.98 4.4071 .23090 

Valid N (listwise) 28         
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 Correlations 
 

    X1 Y1 
X1 Pearson 

Correlation 
1 .799(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y1 Pearson 
Correlation 

.799(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
  

    X1 Y2 
X1 Pearson 

Correlation 
1 .672(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y2 Pearson 
Correlation 

.672(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

    X1 Y3 
X1 Pearson 

Correlation 
1 .729(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y3 Pearson 
Correlation 

.729(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

    X1 Y4 
X1 Pearson 

Correlation 
1 .664(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y4 Pearson 
Correlation 

.664(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

    X1 Y5 
X1 Pearson 

Correlation 
1 .721(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y5 Pearson 
Correlation 

.721(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X1 Y_TOT 
X1 Pearson 

Correlation 
1 .815(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y_TOT Pearson 
Correlation 

.815(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

    X2 Y1 
X2 Pearson 

Correlation 
1 .767(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y1 Pearson 
Correlation 

.767(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
 

    X2 Y2 
X2 Pearson 

Correlation 
1 .627(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y2 Pearson 
Correlation 

.627(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

    X2 Y3 
X2 Pearson 

Correlation 
1 .682(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y3 Pearson 
Correlation 

.682(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

    X2 Y4 
X2 Pearson 

Correlation 
1 .558(**) 

Sig. (2-tailed) . .002 

N 28 28 

Y4 Pearson 
Correlation 

.558(**) 1 

Sig. (2-tailed) .002 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

   X2 Y5 
X2 Pearson 

Correlation 
1 .711(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y5 Pearson 
Correlation 

.711(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

     X2 Y_TOT 
X2 Pearson 

Correlation 
1 .758(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y_TOT Pearson 
Correlation 

.758(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 

    X3 Y1 
X3 Pearson 

Correlation 
1 .753(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y1 Pearson 
Correlation 

.753(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

   X3 Y2 
X3 Pearson 

Correlation 
1 .590(**) 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 28 28 

Y2 Pearson 
Correlation 

.590(**) 1 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

     X3 Y3 
X3 Pearson 

Correlation 
1 .658(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y3 Pearson 
Correlation 

.658(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

    X3 Y4 
X3 Pearson 

Correlation 
1 .525(**) 

Sig. (2-tailed) . .004 

N 28 28 

Y4 Pearson 
Correlation 

.525(**) 1 

Sig. (2-tailed) .004 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

    X3 Y5 
X3 Pearson 

Correlation 
1 .672(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y5 Pearson 
Correlation 

.672(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

     X3 Y_TOT 
X3 Pearson 

Correlation 
1 .725(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y_TOT Pearson 
Correlation 

.725(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

    X4 Y1 
X4 Pearson 

Correlation 
1 .609(**) 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 28 28 

Y1 Pearson 
Correlation 

.609(**) 1 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

    X4 Y2 
X4 Pearson 

Correlation 
1 .481(**) 

Sig. (2-tailed) . .010 

N 28 28 

Y2 Pearson 
Correlation 

.481(**) 1 

Sig. (2-tailed) .010 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X4 Y3 
X4 Pearson 

Correlation 
1 .582(**) 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 28 28 

Y3 Pearson 
Correlation 

.582(**) 1 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

    X4 Y5 
X4 Pearson 

Correlation 
1 .564(**) 

Sig. (2-tailed) . .002 

N 28 28 

Y5 Pearson 
Correlation 

.564(**) 1 

Sig. (2-tailed) .002 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

    X4 Y_TOT 
X4 Pearson 

Correlation 
1 .646(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y_TOT Pearson 
Correlation 

.646(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

   X5 Y1 
X5 Pearson 

Correlation 
1 .627(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y1 Pearson 
Correlation 

.627(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 

    X5 Y2 
X5 Pearson 

Correlation 
1 .570(**) 

Sig. (2-tailed) . .002 

N 28 28 

Y2 Pearson 
Correlation 

.570(**) 1 

Sig. (2-tailed) .002 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X5 Y3 
X5 Pearson 

Correlation 
1 .640(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y3 Pearson 
Correlation 

.640(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X5 Y4 
X5 Pearson 

Correlation 
1 .632(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y4 Pearson 
Correlation 

.632(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 

    X5 Y5 
X5 Pearson 

Correlation 
1 .645(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y5 Pearson 
Correlation 

.645(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X5 Y_TOT 
X5 Pearson 

Correlation 
1 .709(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y_TOT Pearson 
Correlation 

.709(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X6 Y1 
X6 Pearson 

Correlation 
1 .527(**) 

Sig. (2-tailed) . .004 

N 28 28 

Y1 Pearson 
Correlation 

.527(**) 1 

Sig. (2-tailed) .004 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 

    X6 Y2 
X6 Pearson 

Correlation 
1 .371 

Sig. (2-tailed) . .052 

N 28 28 

Y2 Pearson 
Correlation 

.371 1 

Sig. (2-tailed) .052 . 

N 28 28 

 

    X6 Y3 
X6 Pearson 

Correlation 
1 .621(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y3 Pearson 
Correlation 

.621(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X6 Y4 
X6 Pearson 

Correlation 
1 .688(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y4 Pearson 
Correlation 

.688(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 

    X6 Y5 
X6 Pearson 

Correlation 
1 .690(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y5 Pearson 
Correlation 

.690(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X6 Y_TOT 
X6 Pearson 

Correlation 
1 .657(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y_TOT Pearson 
Correlation 

.657(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

   X7 Y1 
X7 Pearson 

Correlation 
1 .624(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y1 Pearson 
Correlation 

.624(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 

    X7 Y2 
X7 Pearson 

Correlation 
1 .474(*) 

Sig. (2-tailed) . .011 

N 28 28 

Y2 Pearson 
Correlation 

.474(*) 1 

Sig. (2-tailed) .011 . 

N 28 28 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

    X7 Y3 
X7 Pearson 

Correlation 
1 .597(**) 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 28 28 

Y3 Pearson 
Correlation 

.597(**) 1 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X7 Y4 
X7 Pearson 

Correlation 
1 .594(**) 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 28 28 

Y4 Pearson 
Correlation 

.594(**) 1 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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.   Correlations 
 

    X7 Y5 
X7 Pearson 

Correlation 
1 .732(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y5 Pearson 
Correlation 

.732(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X7 Y_TOT 
X7 Pearson 

Correlation 
1 .685(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y_TOT Pearson 
Correlation 

.685(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X_TOT Y1 
X_TOT Pearson 

Correlation 
1 .729(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y1 Pearson 
Correlation 

.729(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 
. 
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 Correlations 
 

    X_TOT Y2 
X_TOT Pearson 

Correlation 
1 .586(**) 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 28 28 

Y2 Pearson 
Correlation 

.586(**) 1 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X_TOT Y3 
X_TOT Pearson 

Correlation 
1 .698(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y3 Pearson 
Correlation 

.698(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X_TOT Y4 
X_TOT Pearson 

Correlation 
1 .660(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y4 Pearson 
Correlation 

.660(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 

    X_TOT Y5 
X_TOT Pearson 

Correlation 
1 .735(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y5 Pearson 
Correlation 

.735(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

    X_TOT Y_TOT 
X_TOT Pearson 

Correlation 
1 .773(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 28 28 

Y_TOT Pearson 
Correlation 

.773(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 28 28 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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