การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน สำ�หรับสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
Development of Administrative Guideline on Measurement
Evaluation and Study Result Transfer Equivalency for School
under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 4
ธวัชพงศ์ ประชารักษ์สกุล1, ธัญญธร ศรีวิเชียร2
Thawachpong Pracharuksakul1, Thanyathorn Sriwichien2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารจัดการ
การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารจัดการการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 3) ศึกษาวิธีการบริหารจัดการการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน และ 4) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำ�หรับ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 การวิจัยแบ่งออกเป็น 4
ระยะ มีรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลและข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนี้ ระยะที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ทำ�หน้าที่
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ระยะที่ 2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน
วิชาการ และเจ้าหน้าทีใ่ นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 4 จำ�นวน 228 คน จาก 76 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ใช้ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ระยะที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ผู้บริหาร หัวหน้างาน และครูโรงเรียนต้นแบบ จำ�นวน 2 แห่ง
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการศึกษา ระยะที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ทำ�
หน้าที่ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 31 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารนโยบายและแผนการดำ�เนินงาน 6 ตัวชีว้ ดั 2) ด้านผูป้ ฏิบตั งิ านการวัด ประเมิน
1
2
1
2
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ผลและเทียบโอนผลการเรียน 5 ตัวชี้วัด 3) ด้านวิธีการปฏิบัติงานการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 15 ตัวชี้วัด และ 4) ด้านการรายงานผลการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 5 ตัว
ชี้วัด 2) สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ได้ร่าง
แนวทางการบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
30 แนวทาง 4) แนวทางการบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำ�หรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง การบริหารจัดการ การวัด การประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน

Abstract

The research aimed to: 1) Investigate the components of administrative guideline on
measurement evaluation and study result transfer equivalency, 2) study the current state and
desirable state of its, 3) study the administrative guideline on measurement evaluation and
study result transfer equivalency in school as case study, and 4) develop of administrative
guideline on measurement evaluation and study result transfer equivalency for school under K
hon Kaen primary education service area office 4. The research conduct associated
with four phases. The first phase was to investigate the components and indicators of
administrative guideline on measurement evaluation and study result transfer equivalency.
There were seven respondents to provide the information. The second phase, samples were
228 persons from 76 schools selected by multi-stage random sampling method.
The research tools were questionnaires of current state and desirable state of
its. The third phase was conducted to find the administrative guideline on measurement
evaluation and study result transfer equivalency from 2 the best schools’ administrators,
head of academics office and the officials were respond by structured interviews. The fourth
phase was to investigate suitability and possibility of administrative guideline on measurement
evaluation and study result transfer equivalency for school under Khon Kaen primary education
service area office 4. There were seven respondents to provide the information. Descriptive
statistics used in this research were mainly percentage, average and standard deviation. The
research were found 1) The administrative guideline on measurement evaluation and study
result transfer equivalency including 4 components 31 indicators: 1) policies and plan 6
indicators, 2) personnel of measurement evaluation and study result transfer equivalency 5
indicators, 3) methods of measurement evaluation and study result transfer equivalency 15
indicators, and 4) reporting of measurement evaluation and study result transfer equivalency
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5 indicators. 2) The current conditions of administrative guideline on measurement evaluation
and study result transfer equivalency at moderate level. The desirable conditions at high level.
3) Draft of the administrative guideline on measurement evaluation and study result transfer
equivalency for school under Khon Kaen primary education service area office 4 including
4 components 30 guidelines. 4) The administrative guideline on measurement evaluation
and study result transfer equivalency for school under Khon Kaen primary education service
area office 4 guidelines’ suitability and possibility at high level.
Keywords: Developing administrative guideline, measurement, evaluation, study result transfer
equivalency

บทนำ�

การวัดผล ประเมิน ผล และเทียบโอน
ผลการเรี ย นถื อ เป็ น งานที่ สำ � คั ญ ในการบริ ห าร
งานการศึกษาซึ่งเป็น 1 ใน 17 งานด้านวิชาการ
การวั ด ผล ประเมิ น ผล และเที ย บโอนผลการ
เรียนเป็นหัวใจการพัฒนาผู้เรียน การบริหารงาน
ด้านวิชาการเป็นงานหนึ่งใน 4 งานตามอำ�นาจ
หน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและของผู้
อำ�นวยการสถานศึกษาตามกฎหมายการศึกษา
เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนในปัจจุบัน จาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดรับกับคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การทำ�งาน ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรูใ้ หม่ๆ
ในโลกที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายอย่าง
ไม่จำ�กัด ที่สามารถเผยแพร่หรือเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเรียนรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
มากกว่าการท่องจำ�เนื้อหาสาระ โดยจะต้องปรับ
การเรียนการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ จะเน้น
การเรียนเพื่อการสื่อสาร เรียนจากการใช้จริง รวม
ทั้งต้องปรับระบบการทดสอบวัดผลด้วย (กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559)
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ นอกจาก
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังส่งผล
ต่อระบบการวัด ประเมินผล ในแต่ละรายวิชาและ
ระบบทะเบียน ตัง้ แต่การกำ�หนดระยะเวลาในการ
ดำ�เนินงาน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือวิธีการ
ทางการวัดประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผล
การเรียน ทำ�ให้มีความจำ�เป็นที่ต้องวางระบบการ
บริหารจัดการใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
และได้ผลการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ที่เปลี่ยนแปลงไป และนโยบายของสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่
ต้องการจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน และให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ซึ่งสถาน
ศึกษาได้เล็งเห็นความสำ�คัญที่จะปฏิบัติตาม
งานการวัด ประเมิน ผล และการเทียบ
โอนผลการเรี ย นนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะทำ � ให้
นโยบายของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประสบผลสำ�เร็จ และส่ง
ผลต่อการพัฒนานักเรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ
อั น เป็ น ปั จ จั ย ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการ
ศึกษาของชาติตอ่ ไป (สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4, 2557: 4)
จากเหตุ ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะ
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการวัด ประเมิน
ผลและเทียบโอนผลการเรียนสำ�หรับสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่ น เขต 4 ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ สำ � หรั บ
โรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการการวัด ประเมิน ผลและเทียบโอน
ผลการเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ
การบริหารจัดการการวัด ประเมิน ผลและเทียบ
โอนผลการเรียน
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารจัดการการวัดประเมิน
ผลและเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสังกัด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 4
3. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การการวั ด
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำ�หรับ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งการดำ�เนินการวิจัย
ออกเป็น 4 ระยะ แต่ละระยะมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของการบริหารจัดการการวัด ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรง
คุณวุฒิ 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
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ประเมิ น ความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบการ
บริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ดำ�เนินเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการการวัด
ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรียน สำ�หรับ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า
งานวิชาการ เจ้าหน้าที่งานวัด ประเมิน ผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 543
คน จาก 181 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า
งานวิชาการ เจ้าหน้าที่งานวัด ประเมิน ผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 228
คน จาก 76 โรงเรียน กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางที่ Krejcie & Morgan และการใช้
เทคนิควิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนให้ได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ
แบบสอบถามสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง
ประสงค์การบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้
วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ประสานความร่วมมือไปยังโรงเรียนทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
สังกัดและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ระยะที่ 3 การศึกษาวิธกี ารบริหารจัดการ
การวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ผู้
ให้ขอ้ มูล คือ คณะผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนต้นแบบ
จำ�นวน 12 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำ�นวน 3 ฉบับ เก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 4 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการการวัด ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการ
เรียนสำ�หรับสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของแนวทางการบริหารจัดการ เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั
การบริหารจัดการการวัด ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
31 ตัวชี้วัด และมีผลการประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน โดยรวม
ด้านที่
1
2
3
4

องค์ประกอบการบริหารจัดการการวัด
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ด้านการบริหารนโยบายและแผนการดำ�เนินงาน
ด้านผู้ปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน
ด้านวิธีการปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน
ด้านการรายงานผลการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน
โดยรวม

2. สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการ
วัด ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรียนโดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทุกด้าน สภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.33

1.00

ปานกลาง

3.31

1.02

ปานกลาง

3.64

1.01

มาก

3.91

0.70

มาก

3.57

0.98

มาก

การวัด ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรียน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการการวัด
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำ�หรับสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 โดยรวม
ระดับความคิดเห็น
ด้านที่
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
ด้านการบริหารนโยบายและ
ปาน
1
3.01 1.30
4.06 0.59 มาก
แผนการดำ�เนินงาน
กลาง
ด้านผู้ปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล และ
ปาน
2
2.78 0.95
4.02 0.57 มาก
เทียบโอนผลการเรียน
กลาง
3
ด้านวิธีการปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล และ
ปาน
2.77 0.63
4.23 0.42 มาก
เทียบโอนผลการเรียน
กลาง
4
ด้านการรายงานผลการวัด ประเมินผล และ
ปาน
2.87 1.76
4.25 0.57 มาก
เทียบโอนผลการเรียน
กลาง
ปาน
โดยรวม
2.83 1.76
4.17 1.76 มาก
กลาง
การบริหารจัดการการวัด ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน

3. แนวทางการบริ ห ารจั ด การการวั ด
ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรียน สำ�หรับ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สรุปได้ดังนี้
3.1 การบริ ห ารนโยบายและแผนการ
ดำ�เนินงาน มีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้ 1)
จัดทำ�ระเบียบหรือแนวปฏิบตั ดิ า้ นการวัด ประเมิน
ผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยยึดตามแนว
ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต าม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.
2551 2) วางแผนการดำ�เนินงานและจัดทำ�ปฏิทนิ
การดำ�เนินงานวัดและประเมิน ผลรายปีและราย
ภาคเรียน โดยเน้นกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม
ผลการดำ�เนินงาน และกระบวนการสะท้อนผล
การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพัฒนางานที่ระบุขั้นตอน
และระยะเวลาชัดเจน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหาร และกำ�กับดูแล
การวัดและประเมินผลสำ�หรับรายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการเทียบโอนผลการเรียน 4)
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประสาน
งานและอำ�นวยความสะดวก การวัดและประเมิน
ผลสำ�หรับรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และการเทียบโอนผลการเรียน 5) แต่งตั้งคณะ
กรรมการฝ่ายนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พัฒนา
นักเรียน ประสานงานและติดตามดูแลการพัฒนา
นักเรียน สำ�หรับการวัดและประเมินผล รายวิชา
ใน 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
การประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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3.2 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านการวั ด ประเมิ น ผล
และเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางการบริหาร
จัดการดังนี้ 1) สร้างขั้นตอนการดำ�เนินงานการ
วัด ประเมิน ผล และเทียบโอนผลการเรียน ให้
ครอบคลุ ม งานทุ ก ด้ า น มี ขั้ น ตอนการทำ� งานที่
ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน วางแผนอัตรา
กำ�ลังและจัดหาผู้ปฏิบัติงาน 2) จัดอบรมให้ความ
รู้ด้านการวัดและประเมิน ผลรายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ แก่คณะกรรมการ/ครูและผู้เกี่ยวข้อง 3) จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนานักเรียน การวัด
และประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
แก่คณะกรรมการ/ครูและผู้เกี่ยวข้อง 4) จัดอบรม
ให้ความรูด้ า้ นการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ของนักเรียน และการประเมิน ผลคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นแก่ ค ณะกรรมการ/ครู
และผู้เกี่ยวข้อง 5) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และการประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่คณะกรรมการ/ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง 6) จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทียบโอน
ผลการเรียนแก่คณะกรรมการ/ครู และผู้เกี่ยวข้อง
3.3 ด้ า นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านการวั ด
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การ โดยการสร้างวิธีก ารปฏิบัติ
งาน สำ�หรับการวัดและประเมิน ผล รายวิชาใน
8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
และการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1)
สร้างวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ (กำ�หนดสิ่งที่
ต้องการวัด วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ การ
วัด/ประเมิน ผลการตัดสิน ผล การบันทึก และ
รายงานผล) สำ � หรั บ การวั ด และประเมิ น ผล
รายวิชาใน 8 กลุม่ สาระ 2) สร้างวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ประกอบด้วยเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติ (กำ�หนดสิ่งที่ต้องการวัด วัตถุประสงค์ วิธี
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การ เครื่องมือ การวัด/ประเมินผลการตัดสินผล
การบันทึก และรายงานผล) สำ�หรับการวัดและ
ประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 3)
สร้างวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ (กำ�หนดสิ่งที่
ต้องการประเมิน วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ
การประเมิน ผล การตัดสิน ผล การบันทึก และ
รายงานผล) สำ�หรับการประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 4) สร้างวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบ
ด้วยเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ
(กำ�หนดสิ่งที่ต้องการประเมิน วัตถุประสงค์ วิธี
การ เครื่องมือ การประเมิน ผล การตัดสิน ผล
การบันทึก และรายงานผล) สำ�หรับการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับวิธีการวัดและประเมิน ผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 6) อบรมให้ความรู้วิธีการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ ที่
ใช้ส�ำ หรับการวัดและประเมินผล โดยใช้เครือ่ งมือที่
หลากหลาย 7) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
ข้อสอบเพือ่ วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพสิ ยั 8) พัฒนา
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน เพื่อสร้างรูปแบบการ
วั ด และประเมิ น ผลที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ยวกั น ใน
ระดับของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9) แต่ง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
และประเมิน ผล ดำ�เนินการตรวจสอบคุณภาพ
และดำ�เนินงานมาตรฐานคลังข้อสอบ 10) พัฒนา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
เพื่อใช้บันทึกข้อมูลด้านการวัด ประเมิน ผลและ
เทียบโอนผลการเรียน อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ
สืบค้นและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 11) สร้างหลักสูตร
เพื่อรองรับการเทียบโอนผลการเรียนกรณีต่างๆ
สำ�หรับทุกระดับชั้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับ
การเทียบโอนผลการเรียน 12) สร้างแบบฟอร์ม
การตรวจสอบ/การประเมิ น การเที ย บโอนผล
การเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการ
พิจารณา 13) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติผู้เรียนด้วยกระบวนการตรวจสอบและ
สรุปผลที่น่าเชื่อถือ 14) มีการประชุมเพื่อร่วมลง
มติ ตัดสินผลการเทียบโอนผลการเรียนทุกครัง้ เพือ่
ความชัดเจนและโปร่งใส
3.4 ด้ า นการรายงานผลการวั ด การ
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทาง
การบริหารจัดการดังนี้ 1) การรายงานผลการเรียน
ของนักเรียนอย่างสม่�ำ เสมอเป็นรายภาคเรียน (ผล
การเรียนใน 8 กลุม่ สาระและการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน) 2) การรายงานผลการวัดและการ
ประเมินผลนักเรียนอย่างสม่ำ�เสมอเป็นรายปีการ
ศึกษา (ผลการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 3) มีการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง และนำ�กลับไปเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงนักเรียนในด้านต่างๆ 4) การจัดทำ�
เอกสารและการรายงานผลการเรียนสม่ำ�เสมอ
ตรงเวลา ชัดเจน ตรวจสอบได้ 5) การรายงานผล
การเทียบโอนผลการเรียนมีความชัดเจน โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทาง พบว่า มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยรวม อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั
การบริหารจัดการการวัด ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
31 ตัวชี้วัด ดังแสดงในผลการวิจัย โดยมีผลการ
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบอยู่ใน
ระดั บมาก ทั้ ง นี้ เ พราะผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เคราะห์ อ งค์
ประกอบและตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
กำ�หนดองค์ประกอบโดยศึกษาจากเอกสารทาง
วิชาการเกี่ยวกับการวัด ประเมิน ผล และเทียบ
โอนผลการเรียน แนวปฏิบัติการวัดและประเมิน
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ผลของสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำ�ให้ได้องค์ประกอบที่มี
ความเหมาะสมสำ � หรั บ การดำ � เนิ น งานการวั ด
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยให้ความ
สำ�คัญทั้งระบบของงานการวัด ประเมิน ผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ตั้งแต่กระบวนการกำ�หนด
นโยบายการบริหาร วิธีการปฏิบัติงาน การตรวจ
สอบการดำ�เนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้
ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ครอบคลุมไปจนถึงมิติของ
ผู้ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ และการรายงานผล ทำ�ให้
โดยภาพรวมองค์ประกอบของการดำ�เนินงานการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เยาวลักษณ์ เกสรเกศรา (2556: 83–91) ได้
ทำ�การวิจยั การบริหารงานวัดผลและประเมินผลใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลำ�ปาง เขต 1 พบ
ว่า สภาพการบริหารงานวัดผลและประเมิน ผล
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สภาพ
การบริหารงานวัดผลและประเมินผลตามขอบข่าย
การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา ทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการ
วัด ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรียนโดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทุกด้าน สภาพทีพ่ งึ ประสงค์โดยรวมมีความเหมาะ
สมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ การศึกษาสภาพปัจจุบนั และ
สภาพที่พึงประสงค์นี้เป็นการศึกษาจากสภาพที่
เป็นจริงในการดำ�เนินงานวัด ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
4 ที่มีการดำ�เนินงานด้านนี้อย่างเป็นระบบ แต่
บางด้านยังขาดความสมบูรณ์และมีความต้องการ
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ให้เกิดการพัฒนาสอดคล้องกับการศึกษาของ วิ
ลัดดา เรืองเจริญ มัณฑนา นครเรียบ และวรา
พร เอราวรรณ์ (2559: 151) ซึ่งได้ทำ�การศึกษา
สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านของสภาพปัจจุบัน ด้านที่มีอันดับต่ำ�สุด คือ
ด้านการวัดผล ประเมินผล ดังสะท้อนออกมาได้
เป็นสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ทไี่ ด้ศกึ ษา การดำ�เนินงาน
ด้านการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
ในปัจจุบนั มีการดำ�เนินงานภายในแนวปฏิบตั กิ าร
วัดและประเมินผลการเรียนของสำ�นักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกันดังนี้ (สำ�นัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 5-9)
การจัดการระบบการวัด ประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน
2 ส่วน ได้แก่ งานวัดผลและงานทะเบียน สถาน
ศึกษาควรกำ�หนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
สำ�หรับสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจรวมทั้งสองงาน
และมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว งานวัดผล
มีหน้าที่รับผิดชอบการดำ�เนินงานวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรูก้ บั ผูส้ อนและผูเ้ รียน ตลอด
จนดำ�เนินการเกีย่ วกับการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ในเทคนิควิธีการวัดและประเมิน ผลการ
เรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา งานทะเบียน
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารการประเมินผล การจัดทำ� จัดเก็บ และ
การออกเอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
ระบบ ภาระงานวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้มี
ความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา จัด
ทำ � ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการวั ด และประเมิ น ผลการ
เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุก
คน จึงจำ�เป็นทีส่ ถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน
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กำ�หนดกระบวนการทำ�งานและผูร้ บั ผิดชอบแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม
3. แนวทางการบริ ห ารจั ด การการวั ด
ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรียน สำ�หรับ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สรุปได้ดังนี้
3.1 การบริ ห ารนโยบายและแผนการ
ดำ�เนินงาน มีการจัดทำ�ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
ด้านการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
โดยยึดตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. 2551 จัดทำ�ปฏิทินการดำ�เนินงานวัดและ
ประเมินผลรายปีและรายภาคเรียน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กันต์ฤทัย นามมาลา ธัญญธร ศรี
วิเชียร และธนบดี นันทะ (2559: 42) ซึ่งได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษา ด้านการวัดผลประเมิน ผลและเทียบโอน
ผลการเรียน โดยเสนอให้จัดทำ�แผนการวัดและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา, แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ช าการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหาร และกำ�กับ
ดูแล การวัดและประเมินผลสำ�หรับรายวิชาใน 8
กลุ่มสาระ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, การ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์, การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการเทียบโอนผลการ
เรี ย น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ประสานงานและอำ � นวยความสะดวก การวั ด
และประเมินผลสำ�หรับรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระ,
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน, การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์, การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการเทียบโอนผลการเรียน แต่ง
ตั้งคณะกรรมการฝ่ายนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
พัฒนานักเรียน ประสานงานและติดตามดูแลการ
พัฒนานักเรียน สำ�หรับการวัดและประเมิน ผล
รายวิชาใน 8 กลุ่มสาระ, การอ่าน คิดวิเคราะห์
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และเขียน, การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์,
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.2 ผู้ปฏิบัติงานการวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน สร้างขั้นตอนการดำ�เนิน
งานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
ให้ครอบคลุมงานทุกด้าน มีขั้นตอนการทำ�งานที่
ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน จัดอบรมให้ความ
รู้ด้านการวัดและประเมิน ผลรายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ แก่คณะกรรมการ/ครูและผู้เกี่ยวข้อง จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนานักเรียน การวัด
และประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
แก่คณะกรรมการ/ครูและผูเ้ กีย่ วข้อง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กันต์ฤทัย นามมาลา ธัญญธร ศรี
วิเชียร และธนบดี นันทะ (2559: 42) ซึ่งได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน โดยเสนอให้มีการส่งเสริมให้ครูวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง, จัดอบรมให้ความรูด้ า้ น
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
และการประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนแก่คณะกรรมการ/ครู และผู้เกี่ยวข้อง จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน และการประเมิน ผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แก่คณะกรรมการ/ครู และผู้เกี่ยวข้อง จัดอบรม
ให้ ค วามรู้ ด้ า นเที ย บโอนผลการเรี ย นแก่ ค ณะ
กรรมการ/ครู และผู้เกี่ยวข้อง
3.3 ด้ า นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านการวั ด
ประเมิน ผล และเทียบโอนผลการเรียน สร้างวิธี
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประกอบด้วยเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดมีความเหมาะสม และมีการกำ�หนดเกณฑ์
การวัดและประเมินผลทีช่ ดั เจน โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ทั้งการวัดและประเมินผล รายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินกิจกรรม
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พัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่ออบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมิน ผลผู้เรียนด้วยวิธี
การทีห่ ลากหลาย การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัด การเขียนข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรม
ด้านพุทธิพสิ ยั พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน
พัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวล
ผลเพือ่ ใช้บนั ทึกข้อมูลด้านการวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อ
การสืบค้นและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสร้างหลักสูตร
เพื่อรองรับการเทียบโอนผลการเรียนกรณีต่างๆ
สำ�หรับทุกระดับชั้น สร้างแบบฟอร์มการตรวจ
สอบ/การประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อ
ให้เกิดความชัดเจน นอกจากสร้างวิธที ไี่ ด้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบแล้ว จะต้องมีการอบรมให้ความ
รู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านแก่ บุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ฐิตาภรณ์ รัตนพินจิ (2551: 106–110) ได้ศกึ ษา
ค้นคว้า การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร
งานวิชาการด้านการวัดผลประเมิน ผล โรงเรียน
บ้านเชียงยืน อำ�เภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล
ของโรงเรียนบ้านเชียงยืนครัง้ นี้ ประสบความสำ�เร็จ
เพราะว่า เป็นการพัฒนาที่กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า ได้
มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมมือกันพัฒนา ร่วม
มื อ กั น ดำ � เนิ น การร่ ว มกั น สั ง เกตการณ์ และให้
ข้อมูลในการดำ�เนินการ รวมทั้งร่วมกันสะท้อน
ผลการดำ�เนินงาน ซึ่งผลจากการพัฒนาบุคลากร
ทำ�ให้บคุ ลากรมีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิ
งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.4 ด้ า นการรายงานผลการวั ด การ
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การรายงาน
ผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำ�เสมอเป็นราย
ภาคเรียน (ผลการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) มีการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง และนำ�กลับไปเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง การจัดทำ�เอกสารและการรายงาน
ผลการเรียนสม่ำ�เสมอ ตรงเวลา ชัดเจน ตรวจ
สอบได้ การรายงานผลการเที ย บโอนผลการ
เรียนมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งใน
ด้านการรายงานผลการวัดนี้ ให้ความสำ�คัญกับ
การนำ�ผลการวัดและประเมินสะท้อนกลับเพื่อนำ�
ไปพัฒนาผูเ้ รียนโดยให้ผปู้ กครองหรือชุมชนมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนานักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Misty
(2007: 542- 562) ได้ทำ�การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนา
การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาในตำ � บลหนึ่ ง ซึ่ ง อยู่ รั ฐ เวอร์ จิ เ นี ย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจะทำ�การศึกษาการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถม
ศึกษา ผลการวิจัยได้พบว่า โรงเรียนที่ได้มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยให้
ชุ ม ชนเข้ า มามี บ ทบาทและได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงานวิชาการช่วยส่งผลให้นักเรียนนั้น ผล
สั ม ฤทธิ์ ที่ ดี ขึ้ น และเพิ่ ม และสอดคล้ อ งกั บ การ
วิจัยของ อินตอง ศรีอุดม (2552: 88–95) ได้
ทำ�การวิจัย รูปแบบการพัฒนาการวัดผลและการ
ประเมินผลในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544: กรณี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ผล
การวิจัยได้นำ�เสนอรูปแบบการบริหารพัฒนาการ
วัดผลและการประเมิน ผลที่เหมาะสม โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอื่น
และสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิน่ เพือ่ ความร่วมมือ
และความช่วยเหลือในการการพัฒนากระบวนการ
วัดผลและการประเมินผลของโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 ด้านผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ
การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนควร
ปฏิบัติควบคู่กับงานประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 ด้ า นผู้ ป ฏิ บั ติ การบริ ห ารจั ด การ
สำ�หรับกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานควรจัด
ขึ้นเฉพาะสำ�หรับการวัดแต่ละด้าน 		
1.3 ด้านวิธีการปฏิบัติ อาจมีการสร้าง
เกณฑ์คุณภาพขึ้นเพื่อตรวจสอบผลการบริหาร
จัดการแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถตรวจสอบผล
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1.4 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติ ควร
จัดทำ�รายงานผลการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
อาจจัดทำ�เป็นรายภาคเรียนและมีการสะท้อนผล
การปฏิบัติ
2. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการการวัด ประเมิน ผลและเทียบโอน
ผลการเรียนในเชิงลึก ได้แก่ การวิจยั เกีย่ วกับความ
เหมาะสมของระบบการวัดและประเมินผล ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
ของผู้เรียน เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการวัดประเมิน ผล และ
เทียบโอนผลการเรียนทีไ่ ด้มาตรฐาน ซึง่ จะนำ�สูก่ าร
พัฒนาเครือข่ายการวัด ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียนในระดับต่อไป
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