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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการบริหารจัดการ

การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บรหิารจดัการการวัดประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีนสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 3) ศึกษาวิธีการบริหารจัดการการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน และ 4) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 
ระยะ มีรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลและข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนี้ ระยะที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ทำาหน้าที่
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวัช้ีวัด ระยะที ่2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร หวัหนา้งาน
วชิาการ และเจ้าหนา้ทีใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 4 จำานวน 228 คน จาก 76 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ใช้ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ระยะที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ผู้บริหาร หัวหน้างาน และครูโรงเรียนต้นแบบ จำานวน 2 แห่ง 
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการศึกษา ระยะที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ทำา
หน้าที่ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 31 ตัวชี้วัด 
ไดแ้ก ่1) ดา้นการบริหารนโยบายและแผนการดำาเนนิงาน 6 ตวัชีว้ดั 2) ด้านผูป้ฏบิตังิานการวดั ประเมนิ
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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 สำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 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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บทนำา 
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน

ผลการเรียนถือเป็นงานที่สำาคัญในการบริหาร
งานการศึกษาซึ่งเป็น 1 ใน 17 งานด้านวิชาการ 
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียนเป็นหัวใจการพัฒนาผู้เรียน การบริหารงาน
ด้านวิชาการเป็นงานหน่ึงใน 4 งานตามอำานาจ
หน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและของผู้
อำานวยการสถานศึกษาตามกฎหมายการศึกษา
เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550) สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนในปัจจุบัน จาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดรับกับคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี  21 ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะ
การทำางาน ทกัษะทางอาชีพ และการเรยีนรูใ้หม่ๆ  

ในโลกที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายอย่าง
ไม่จำากัด ที่สามารถเผยแพร่หรือเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเรียนรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
มากกว่าการท่องจำาเนื้อหาสาระ โดยจะต้องปรับ
การเรียนการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ จะเน้น
การเรียนเพื่อการสื่อสาร เรียนจากการใช้จริง รวม
ท้ังต้องปรับระบบการทดสอบวัดผลด้วย (กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ สำานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559) 

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ นอกจาก
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังส่งผล
ตอ่ระบบการวดั ประเมนิผล ในแตล่ะรายวชิาและ
ระบบทะเบยีน ตัง้แตก่ารกำาหนดระยะเวลาในการ
ดำาเนินงาน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือวิธีการ
ทางการวัดประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผล
การเรียน ทำาให้มีความจำาเป็นที่ต้องวางระบบการ
บริหารจัดการใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
และได้ผลการดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนโยบายของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่
ต้องการจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน และให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ซึ่งสถาน
ศึกษาได้เล็งเห็นความสำาคัญที่จะปฏิบัติตาม 

งานการวัด ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียนนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทำาให้
นโยบายของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประสบผลสำาเร็จ และส่ง
ผลต่อการพัฒนานักเรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
อันเป็นปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการ
ศกึษาของชาตติอ่ไป (สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

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
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ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4, 2557: 4) 

จากเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการวัด ประเมิน
ผลและเทียบโอนผลการเรียนสำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของ

การบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารจัดการการวัดประเมิน
ผลและเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4

3. ศึกษาวิธีการบริหารจัดการการวัด 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

4. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี แบ่งการดำาเนินการวิจัย

ออกเป็น 4 ระยะ แต่ละระยะมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของการบริหารจัดการการวัด ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรง
คุณวุฒิ 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ

ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการ
บรหิารจดัการการวดั ประเมนิผลและเทยีบโอนผล
การเรยีน เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยผูว้จิยัดำาเนนิเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง และวเิคราะหข์อ้มลู โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการการวัด 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า
งานวิชาการ เจ้าหน้าที่งานวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 543 
คน จาก 181 โรงเรียน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า
งานวิชาการ เจ้าหน้าที่งานวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 228 
คน จาก 76 โรงเรียน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางที่ Krejcie & Morgan และการใช้
เทคนิควิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนให้ได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคก์ารบรหิารจดัการการวดั ประเมนิผลและ
เทียบโอนผลการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้
วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ประสานความรว่มมอืไปยังโรงเรยีนทีก่ลุม่ตวัอยา่ง
สังกัดและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 90 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

ระยะท่ี 3 การศกึษาวธิกีารบรหิารจดัการ
การวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ผู้
ให้ข้อมูล คอื คณะผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนต้นแบบ 
จำานวน 12 คน

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำานวน 3 ฉบับ เก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ระยะที่ 4 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 4 ผูใ้หข้อ้มลู 
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของแนวทางการบริหารจัดการ เก็บรวบรวม
ขอ้มลู โดยผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดั

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

ต�ร�งที่	1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน โดยรวม

ด้�นที่
องค์ประกอบก�รบริห�รจัดก�รก�รวัด		
ประเมินผลและเทียบโอนผลก�รเรียน

S.D.
ระดับคว�ม
คิดเห็น

1 ด้านการบริหารนโยบายและแผนการดำาเนินงาน 3.33 1.00 ปานกลาง
2 ด้านผู้ปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน 3.31 1.02 ปานกลาง

3 ด้านวิธีการปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน 3.64 1.01 มาก

4 ด้านการรายงานผลการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน 3.91 0.70 มาก

โดยรวม 3.57 0.98 ม�ก

2. สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้านพบวา่ อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน สภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการ

การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน (ตารางที่ 2) 
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3. แนวทางการบริหารจัดการการวัด 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สรุปได้ดังนี้

3.1 การบริหารนโยบายและแผนการ
ดำาเนินงาน มีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้ 1) 
จัดทำาระเบียบหรอืแนวปฏิบตัด้ิานการวดั ประเมนิ
ผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยยึดตามแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 2) วางแผนการดำาเนนิงานและจัดทำาปฏทินิ
การดำาเนินงานวัดและประเมินผลรายปีและราย
ภาคเรยีน โดยเน้นกระบวนการตรวจสอบ ตดิตาม
ผลการดำาเนินงาน และกระบวนการสะท้อนผล
การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพัฒนางานที่ระบุขั้นตอน
และระยะเวลาชัดเจน 3) แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีบริหาร และกำากับดูแล 
การวัดและประเมินผลสำาหรับรายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ การอา่น คดิวิเคราะหแ์ละเขยีน การประเมนิ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการเทียบโอนผลการเรียน 4) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประสาน
งานและอำานวยความสะดวก การวัดและประเมิน
ผลสำาหรับรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และการเทียบโอนผลการเรียน 5) แต่งตั้งคณะ
กรรมการฝ่ายนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พัฒนา
นักเรียน ประสานงานและติดตามดูแลการพัฒนา
นักเรียน สำาหรับการวัดและประเมินผล รายวิชา
ใน 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
การประเมนิคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์การประเมนิ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต�ร�งที่	2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการการวัด 
ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรียน สำาหรบัสถานศึกษาสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 โดยรวม 

ด้�นที่
ก�รบริห�รจัดก�รก�รวัด	ประเมินผล

และเทียบโอนผลก�รเรียน

ระดับคว�มคิดเห็น

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1
ด้านการบริหารนโยบายและ
แผนการดำาเนินงาน

3.01 1.30
ปาน
กลาง

4.06 0.59 มาก

2
ด้านผู้ปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน

2.78 0.95
ปาน
กลาง

4.02 0.57 มาก

3 ด้านวิธีการปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 2.77 0.63

ปาน
กลาง

4.23 0.42 มาก

4 ด้านการรายงานผลการวัด ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 2.87 1.76

ปาน
กลาง

4.25 0.57 มาก

โดยรวม 2.83 1.76
ป�น
กล�ง

4.17 1.76 ม�ก



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 92 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

3.2 ผู้ปฏิบัติงานการวัด ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางการบริหาร
จัดการดังนี้ 1) สร้างขั้นตอนการดำาเนินงานการ
วัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ให้
ครอบคลุมงานทุกด้าน มีขั้นตอนการทำางานที่
ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน วางแผนอัตรา
กำาลังและจัดหาผู้ปฏิบัติงาน 2) จัดอบรมให้ความ
รู้ด้านการวัดและประเมินผลรายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ แก่คณะกรรมการ/ครูและผู้เกี่ยวข้อง 3) จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนานักเรียน การวัด
และประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
แก่คณะกรรมการ/ครูและผู้เกี่ยวข้อง 4) จัดอบรม
ให้ความรู้ดา้นการพัฒนาคุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์
ของนักเรียน และการประเมินผลคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียนแก่คณะกรรมการ/ครู 
และผู้เกี่ยวข้อง 5) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
พฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และการประเมนิผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่คณะกรรมการ/ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง 6) จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทียบโอน
ผลการเรียนแก่คณะกรรมการ/ครู และผู้เกี่ยวข้อง

3 .3 ด้ านวิธีการปฏิบัติ งานการวัด 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทาง
การบริหารจัดการ โดยการสร้างวิธีการปฏิบัติ
งาน สำาหรับการวัดและประเมินผล รายวิชาใน 
8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
และการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) 
สร้างวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ (กำาหนดสิ่งที่
ต้องการวัด วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ การ
วัด/ประเมินผลการตัดสินผล การบันทึก และ
รายงานผล) สำาหรับการวัดและประเมินผล 
รายวชิาใน 8 กลุ่มสาระ 2) สรา้งวธิกีารปฏบิตังิาน 
ประกอบดว้ยเปา้หมาย/วตัถปุระสงค ์ขัน้ตอนการ
ปฏิบัติ (กำาหนดสิ่งที่ต้องการวัด วัตถุประสงค์ วิธี

การ เครื่องมือ การวัด/ประเมินผลการตัดสินผล 
การบันทึก และรายงานผล) สำาหรับการวัดและ
ประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 3) 
สร้างวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ (กำาหนดสิ่งที่
ต้องการประเมิน วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ 
การประเมินผล การตัดสินผล การบันทึก และ
รายงานผล) สำาหรับการประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 4) สร้างวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบ
ด้วยเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
(กำาหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน วัตถุประสงค์ วิธี
การ เครื่องมือ การประเมินผล การตัดสินผล 
การบันทึก และรายงานผล) สำาหรับการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5) อบรมให้ความรู้เก่ียว
กับวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 6) อบรมให้ความรู้วิธีการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ ที่
ใชส้ำาหรบัการวดัและประเมนิผล โดยใชเ้ครือ่งมือที่
หลากหลาย 7) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
ขอ้สอบเพือ่วดัพฤตกิรรมดา้นพุทธิพสิยั 8) พฒันา
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน เพื่อสร้างรูปแบบการ
วัดและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใน
ระดับของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 9) แต่ง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
และประเมินผล ดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพ 
และดำาเนินงานมาตรฐานคลังขอ้สอบ 10) พฒันา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
เพื่อใช้บันทึกข้อมูลด้านการวัด ประเมินผลและ
เทยีบโอนผลการเรยีน อยา่งเปน็ระบบ งา่ยตอ่การ
สบืคน้และปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลู 11) สรา้งหลักสตูร 
เพื่อรองรับการเทียบโอนผลการเรียนกรณีต่างๆ 
สำาหรับทุกระดับชั้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำาหรับ
การเทียบโอนผลการเรียน 12) สร้างแบบฟอร์ม
การตรวจสอบ/การประเมินการเทียบโอนผล
การเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการ
พิจารณา 13) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติผู้เรียนด้วยกระบวนการตรวจสอบและ
สรุปผลที่น่าเชื่อถือ 14) มีการประชุมเพื่อร่วมลง
มต ิตดัสนิผลการเทยีบโอนผลการเรยีนทกุครัง้เพ่ือ
ความชัดเจนและโปร่งใส

3.4 ด้านการรายงานผลการวัด การ
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทาง
การบรหิารจดัการดังน้ี 1) การรายงานผลการเรยีน
ของนักเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอเปน็รายภาคเรยีน (ผล
การเรยีนใน 8 กลุม่สาระและการอา่น คดิวเิคราะห์
และเขียน) 2) การรายงานผลการวัดและการ
ประเมินผลนักเรียนอย่างสม่ำาเสมอเป็นรายปีการ
ศึกษา (ผลการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิด
วเิคราะห์และเขยีน คุณลกัษณะทีพึ่งประสงค ์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 3) มีการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง และนำากลับไปเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงนักเรียนในด้านต่างๆ 4) การจัดทำา
เอกสารและการรายงานผลการเรียนสม่ำาเสมอ 
ตรงเวลา ชัดเจน ตรวจสอบได้ 5) การรายงานผล
การเทียบโอนผลการเรียนมีความชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ผลการประเมนิความเหมาะสมและความ
เปน็ไปได้ของแนวทาง พบวา่ มคีวามเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล
1. ผลการศกึษาองคป์ระกอบและตวัช้ีวดั

การบริหารจัดการการวัด ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
31 ตัวชี้วัด ดังแสดงในผลการวิจัย โดยมีผลการ
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์
ประกอบและตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการ
กำาหนดองค์ประกอบโดยศึกษาจากเอกสารทาง
วิชาการเกี่ยวกับการวัด ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน แนวปฏิบัติการวัดและประเมิน

ผลของสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำาให้ได้องค์ประกอบที่มี
ความเหมาะสมสำาหรับการดำาเนินงานการวัด 
ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน โดยให้ความ
สำาคัญทั้งระบบของงานการวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ตั้งแต่กระบวนการกำาหนด
นโยบายการบริหาร วิธีการปฏิบัติงาน การตรวจ
สอบการดำาเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้
ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ครอบคลุมไปจนถึงมิติของ
ผู้ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ และการรายงานผล ทำาให้
โดยภาพรวมองค์ประกอบของการดำาเนินงานการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เยาวลกัษณ ์เกสรเกศรา (2556: 83–91) ได้
ทำาการวจิยัการบรหิารงานวดัผลและประเมนิผลใน
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาสงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลำาปาง เขต 1 พบ
ว่า สภาพการบริหารงานวัดผลและประเมินผล 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สภาพ
การบรหิารงานวัดผลและประเมนิผลตามขอบขา่ย
การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศกึษา ทัง้โดยภาพรวมและรายดา้น 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2. สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง
ทกุดา้น สภาพทีพ่งึประสงคโ์ดยรวมมคีวามเหมาะ
สมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงการศกึษาสภาพปจัจุบนัและ
สภาพที่พึงประสงค์นี้เป็นการศึกษาจากสภาพที่
เปน็จรงิในการดำาเนนิงานวัด ประเมนิผลและเทยีบ
โอนผลการเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
4 ที่มีการดำาเนินงานด้านนี้อย่างเป็นระบบ แต่
บางด้านยังขาดความสมบูรณ์และมีความต้องการ
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ให้เกิดการพัฒนาสอดคล้องกับการศึกษาของ วิ
ลัดดา เรืองเจริญ มัณฑนา นครเรียบ และวรา
พร เอราวรรณ์ (2559: 151) ซึ่งได้ทำาการศึกษา
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านของสภาพปัจจุบัน ด้านที่มีอันดับต่ำาสุด คือ 
ด้านการวัดผล ประเมินผล ดังสะท้อนออกมาได้
เป็นสภาพทีพึ่งประสงคท์ีไ่ด้ศกึษา การดำาเนนิงาน
ดา้นการวดั ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน
ในปจัจบุนั มกีารดำาเนนิงานภายในแนวปฏิบตักิาร
วดัและประเมินผลการเรยีนของสำานกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกันดังนี้ (สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 5-9) 
การจดัการระบบการวัด ประเมินผลและการเทยีบ
โอนผลการเรียน ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน 
2 ส่วน ได้แก่ งานวัดผลและงานทะเบียน สถาน
ศึกษาควรกำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 
สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจรวมทั้งสองงาน
และมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว งานวัดผล 
มีหน้าที่รับผิดชอบการดำาเนินงานวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล การเรยีนรูก้บัผูส้อนและผูเ้รียน ตลอด
จนดำาเนินการเก่ียวกบัการสรา้งเสรมิความเขม้แขง็

ในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา งานทะเบียน 
มหีน้าท่ีรบัผิดชอบด้านเอกสารหลกัฐานการศกึษา 
เอกสารการประเมินผล การจัดทำา จัดเก็บ และ
การออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มี
ความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา จัด
ทำาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุก
คน จึงจำาเป็นท่ีสถานศกึษาต้องวเิคราะหภ์าระงาน 

กำาหนดกระบวนการทำางานและผูร้บัผดิชอบแตล่ะ
ขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม 

3. แนวทางการบริหารจัดการการวัด 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สรุปได้ดังนี้

3.1 การบริหารนโยบายและแผนการ
ดำาเนินงาน มีการจัดทำาระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
ดา้นการวัด ประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรยีน 
โดยยึดตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2551 จัดทำาปฏิทินการดำาเนินงานวัดและ
ประเมินผลรายปีและรายภาคเรียน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กันต์ฤทัย นามมาลา ธัญญธร ศรี
วิเชียร และธนบดี นันทะ (2559: 42) ซึ่งได้เสนอ
แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในสถาน
ศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน โดยเสนอให้จัดทำาแผนการวัดและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา, แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหาร และกำากับ
ดูแล การวัดและประเมินผลสำาหรับรายวิชาใน 8 
กลุ่มสาระ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, การ
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์, การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการเทียบโอนผลการ
เรียน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ประสานงานและอำานวยความสะดวก การวัด
และประเมินผลสำาหรับรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระ, 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน, การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์, การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการเทียบโอนผลการเรียน แต่ง
ตั้งคณะกรรมการฝ่ายนักเรียน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
พัฒนานักเรียน ประสานงานและติดตามดูแลการ
พัฒนานักเรียน สำาหรับการวัดและประเมินผล 
รายวิชาใน 8 กลุ่มสาระ, การอ่าน คิดวิเคราะห์
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และเขียน, การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์, 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.2 ผู้ปฏิบัติงานการวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน สร้างขั้นตอนการดำาเนิน
งานการวดั ประเมินผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
ให้ครอบคลุมงานทุกด้าน มีขั้นตอนการทำางานท่ี
ชดัเจนและเปน็แนวทางเดียวกนั จัดอบรมใหค้วาม
รู้ด้านการวัดและประเมินผลรายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ แก่คณะกรรมการ/ครูและผู้เกี่ยวข้อง จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนานักเรียน การวัด
และประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
แกค่ณะกรรมการ/ครแูละผูเ้กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ กันต์ฤทัย นามมาลา ธัญญธร ศรี
วิเชียร และธนบดี นันทะ (2559: 42) ซึ่งได้เสนอ
แนวทางการพฒันาการบริหารงานวชิาการในสถาน
ศกึษา ด้านการวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอนผล
การเรียน โดยเสนอให้มีการส่งเสริมให้ครูวัดและ 
ประเมนิผลตามสภาพจรงิ, จดัอบรมใหค้วามรูด้้าน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
และการประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนแก่คณะกรรมการ/ครู และผู้เกี่ยวข้อง จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน และการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แก่คณะกรรมการ/ครู และผู้เกี่ยวข้อง จัดอบรม
ให้ความรู้ด้านเทียบโอนผลการเรียนแก่คณะ
กรรมการ/ครู และผู้เกี่ยวข้อง

3 .3 ด้ านวิธีการปฏิบัติ งานการวัด 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน สร้างวิธี
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประกอบด้วยเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดมีความเหมาะสม และมีการกำาหนดเกณฑ์
การวดัและประเมนิผลทีชั่ดเจน โปรง่ใส ตรวจสอบ
ได้ ทั้งการวัดและประเมินผล รายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ การอา่น คดิวเิคราะห์ และเขยีน การประเมนิ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่ออบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธี
การทีห่ลากหลาย การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือวัด การเขียนข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรม
ดา้นพทุธพิสิยั พฒันาระบบคลงัขอ้สอบมาตรฐาน 
พฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบยีนและประมวล
ผลเพือ่ใชบ้นัทกึขอ้มลูดา้นการวดั ประเมนิผลและ
เทียบโอนผลการเรียน อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อ
การสืบค้นและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสร้างหลักสูตร 
เพื่อรองรับการเทียบโอนผลการเรียนกรณีต่างๆ 
สำาหรับทุกระดับชั้น สร้างแบบฟอร์มการตรวจ
สอบ/การประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อ
ใหเ้กิดความชดัเจน นอกจากสรา้งวิธทีีไ่ด้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบแล้ว จะต้องมีการอบรมให้ความ
รู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
ฐติาภรณ ์รตันพนิจิ (2551: 106–110) ได้ศกึษา
ค้นคว้า การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการบริหาร
งานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล โรงเรียน
บ้านเชียงยืน อำาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล
ของโรงเรยีนบา้นเชยีงยนืครัง้นี ้ประสบความสำาเรจ็ 
เพราะว่า เป็นการพัฒนาที่กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า ได้
มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมมือกันพัฒนา ร่วม
มือกันดำาเนินการร่วมกันสังเกตการณ์ และให้
ข้อมูลในการดำาเนินการ รวมทั้งร่วมกันสะท้อน
ผลการดำาเนินงาน ซึ่งผลจากการพัฒนาบุคลากร 
ทำาใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถปฏบิติั
งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.4 ด้านการรายงานผลการวัด การ
ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน การรายงาน
ผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำาเสมอเป็นราย
ภาคเรียน (ผลการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 96 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) มีการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง และนำากลับไปเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง การจัดทำาเอกสารและการรายงาน
ผลการเรียนสม่ำาเสมอ ตรงเวลา ชัดเจน ตรวจ
สอบได้ การรายงานผลการเทียบโอนผลการ
เรียนมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงใน
ด้านการรายงานผลการวัดน้ี ให้ความสำาคัญกับ
การนำาผลการวัดและประเมินสะท้อนกลับเพื่อนำา
ไปพฒันาผูเ้รยีนโดยใหผู้ป้กครองหรอืชุมชนมสีว่น
ร่วมในการพัฒนานักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Misty 
(2007: 542- 562) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนา

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาในตำาบลหนึ่งซึ่งอยู่รัฐเวอร์จิเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือจะทำาการศึกษาการ
พฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถม
ศึกษา ผลการวิจัยได้พบว่า โรงเรียนท่ีได้มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทและได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการช่วยส่งผลให้นักเรียนนั้นผล
สัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นและเพิ่ม และสอดคล้องกับการ
วิจัยของ อินตอง ศรีอุดม (2552: 88–95) ได้
ทำาการวิจัย รูปแบบการพัฒนาการวัดผลและการ
ประเมนิผลในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานตามหลกัสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544: กรณี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ผล
การวิจัยได้นำาเสนอรูปแบบการบริหารพัฒนาการ
วัดผลและการประเมินผลท่ีเหมาะสม โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอื่น
และสถาบนัอดุมศกึษาในท้องถิน่ เพ่ือความรว่มมอื
และความชว่ยเหลอืในการการพัฒนากระบวนการ
วัดผลและการประเมินผลของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
1.	 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ด้านผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ
การวดั ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีนควร
ปฏิบัติควบคู่กับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 ด้านผู้ปฏิบัติ การบริหารจัดการ 
สำาหรับกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานควรจัด
ขึ้นเฉพาะสำาหรับการวัดแต่ละด้าน   
 1.3 ด้านวิธีการปฏิบัติ อาจมีการสร้าง
เกณฑ์คุณภาพข้ึนเพื่อตรวจสอบผลการบริหาร
จัดการแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถตรวจสอบผล
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

1.4 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติ ควร
จัดทำารายงานผลการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
อาจจัดทำาเป็นรายภาคเรียนและมีการสะท้อนผล
การปฏิบัติ 

2.	 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง	
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรยีนในเชงิลกึ ไดแ้ก ่การวจิยัเกีย่วกบัความ
เหมาะสมของระบบการวัดและประเมินผล ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
ของผู้เรียน เป็นต้น 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการวัดประเมินผล และ
เทยีบโอนผลการเรยีนทีไ่ด้มาตรฐาน ซึง่จะนำาสูก่าร
พฒันาเครอืขา่ยการวดั ประเมนิผล และเทยีบโอน
ผลการเรียนในระดับต่อไป
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