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การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อเสนอแนวปฏิบัติของการ
บริหารจดัการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 
2,361 โรงเรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 188 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวน 1 คน และหัวหน้างานวัดผลหรอืผูป้ฏิบัติ
หน้าที่แทน จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 564 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
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พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผล
การศึกษา 2) จัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 3) จัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 4) ก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 5) จัดระบบสนับสนุน
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

2. แนวปฏิบัติของการบริหารจดัการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
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แนวปฏิบัติ 24 ข้อ 3) ด้านการจัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 18 ข้อ 4) ด้านการก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 15 ข้อ และ 5) ด้านการจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 15 ข้อ รวมแนวปฏิบัติทั้งหมด 96 ข้อ 
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This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and quantitative 

research. The research objectives were 1) to identify the factors of management for educational 
measurement and evaluation of basic education school in 21st century, and 2) to propose practical 
guidelines of management for educational measurement and evaluation of basic education school 
in 21st century. The population of this research included 2,361 secondary schools under the Office 
of Basic Education Commission. The samples consisted of 188 secondary schools which were 
carried out by multi-stage sampling technique. There were 3 respondents from each school which 
included one school director, one deputy school director in academic department or other person 
in charge, and one head of measurement and evaluation affair or other person in charge, in the 
total of 564 respondents. The instruments used for data collection were a five rating scale 
questionnaire, opinionnaire, and semi-structured interview form. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Exploratory Factor 
Analysis, and Content Analysis. The findings of this research were as follows :  

1. There were 5 factors of management for educational measurement and evaluation of 
basic education school in 21st century which were named as follows ; 1) enhancing the knowledge 
and skills in educational measurement and evaluation, 2) setting the system of educational 
measurement and evaluation, 3) operational processing on educational measurement and 
evaluation, 4) monitoring on educational measurement and evaluation, and 5) supportive system 
on educational measurement and evaluation.  

2. The practical guidelines of management for educational measurement and evaluation 
of basic education school in 21st century were accordingly covered in 5 aspects as follows ;           
1) enhancing the knowledge and skills in educational measurement and evaluation, consisted of 24 
practical guidelines, 2) setting the system of educational measurement and evaluation, consisted 
of 24 practical guidelines, 3) operational processing on educational measurement and evaluation, 
consisted of 18 practical guidelines, 4) monitoring on educational measurement and evaluation, 
consisted of 15 practical guidelines, and 5) supportive system on educational measurement and 
evaluation consisted of 15 practical guidelines, in the total of 96 practical guidelines. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
โลกศตวรรษที่ 21 หมายถึง โลกในยุค ค.ศ. 2001-2100 คือ รวมทั้งยุคปัจจุบันที่มองไปถึง

อนาคต สาเหตุที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษต่าง ๆ เพราะแต่ละร้อยปีที่ผ่านมาโลกมักมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 
19-20 ภายหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในยุโรปนั้น เป็นยุคของการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
เน้นการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง ใช้คนควบคุมเครื่องจักรที่แค่อ่านคู่มือได้ และแรงงานฝีมือที่
ท างานง่ายๆ เช่น การประกอบช้ินส่วนตามระบบสายพาน ก็สามารถผลิตสินค้าไปขายได้ การจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 19-20 จึงเป็นเรื่องการฝึกความรู้ ทักษะ เพื่อป้อนคนเข้าท างานในระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรกๆ ส าหรับเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที ่21 ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมข้ามชาติ มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ     
เน้นการผลิตสินค้าและบริการไฮเทคแบบอัตโนมัติที่ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึน      
จึงต้องการแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงข้ึน ทั้งการท างานในด้านการผลิตและการท างานแบบที่ 
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การออกแบบ การบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ปัญหา ต้องการการร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพหรือผลิตภาพสูงข้ึน     
การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึงควรมีเป้าหมายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
ริเริ่มและสามารถคิดได้เองอย่างอิสระของผู้เรียน มากกว่าสอนให้จดจ าข้อมูลองค์ความรู้เดิมเพื่อ ไป
สอบ ลอกเลียนแบบ ท าตาม เพราะโลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องพึ่ งพา
ความรู้เทคโนโลยีและวิธีคิดวิธีท างานแบบสมัยใหม่เพิ่มข้ึน1 

ปัจจุบันหลายประเทศต่างต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น ในด้านเศรษฐกิจ การงานมีการแข่งขันกันสูง ตลาดแรงงาน
ต้องการเฉพาะผู้ที่มีความรูท้ักษะเท่านั้น ท าให้มีคนว่างงานมากขึ้น ในด้านสังคมและวัฒนธรรม สภาพ
ความเป็นอยู่เป็นลักษณะมุ่งประโยชน์ส่วนตน แข่งขันเอาเปรียบกันมากข้ึน ท าให้มีผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมจ านวนมาก วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมใหม่  ก่อให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกัน   
การปรับตัว และปัญหาอื่นๆ ตามมา ในด้านความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อันมีผลกระทบต่อการงานและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยระบบสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาชนในทุกมุมโลกสามารถ
                                                             

1 วิทยากร  เชียงกูล, สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทัน
โลกในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร (กรงุเทพฯ : บริษัทพมิพ์ดกีารพิมพ์ จ ากัด, 2559), 63-73. 
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ติดต่อกันได้เสมือนโลกไร้พรมแดน การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในกา ร
ด าเนินชีวิตมีความสะดวกมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าเหล่าน้ีก็มีผลในทางลบ หาก
ผู้บริโภคไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จาก
สภาพความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้นานาประเทศตระหนักถึงความจ าเปน็ของการจัดใหป้ระชาชน
มีโอกาสได้รับการศึกษา เพราะการศึกษาจะช่วยให้บุคคลมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นพลังสนับสนุนใหบุ้คคลมี
ความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม2 ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ตระหนักในเรื่องนี้และมี
การระบุไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา ดังนี้ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ดังนั้น
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
ได้แก่ ด้านความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ด้านความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา
ไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านภาษาเน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และด้านความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มา
ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นอกจากนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ ใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน       
การสอน แหล่ง วิทยาการประเภทต่างๆ และจัดการเรียนรู้ ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่              
มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ในการวัดและประเมินผล   
ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน   

                                                             
2 สมประสงค์  วิทยเกียรติ, นวทัศน์ในการศึกษา (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย        

ธรรมาธิราช, 2552), 83-84. 
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การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ สว่นการจดัสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อให้ใช้วิธีการที่หลากหลายโดย
น าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องมีความ
หลากหลาย โดยส่วนกลางจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นความเป็นไทยและความ
เป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษา   
ข้ันพื้นฐานจัดท าหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ”3 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น 

ด้านการเมือง การศึกษาท าหน้าที่ปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในระบอบการเมืองของประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษาช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท าให้เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี การศึกษาเป็น
ผู้ผลิตก าลังคนตามความต้องการทางเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาสังคม การศึกษามีบทบาทในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ประโยชน์ที่มนุษย์เราได้รับจากการศึกษามีมากมาย การศึกษามีส่วนช่วยพัฒนาคนในสังคมให้รู้จัก
เลือกสรรพฤติกรรมที่เหมาะสมมาใช้ ให้รู้จักพัฒนาอาชีพของตน และมีส่วนช่วยให้รู้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรในประเทศอย่างฉลาดด้วย ในประเทศที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจ มีผลเนื่องมาจากพื้นฐาน
การศึกษาที่ตกต่ าของพลเมือง การศึกษาที่ตกต่ ามีผลท าให้ผลผลิตของประเทศและรายได้ของ
ประเทศตกต่ า และในทางตรงกันข้ามถ้าพลเมืองของประเทศได้รับการศึกษาดี จะมีผลต่อผลิตผลและ
รายได้ของประเทศ การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับพลเมืองของประเทศ ประเทศจะ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว มีเสถียรภาพมั่นคง มีระดับคุณภาพการด ารงชีวิตสูง ย่อมข้ึนอยู่กับ
ระดับการศึกษาของประเทศน้ันๆ4 

การศึกษาไทยมีการพัฒนามาโดยตลอด เริ่มต้นจากวัดมาเป็นโรงเรียน จากผู้สอนซึ่งเดิมเป็น
พระสงฆ์มาเป็นผู้สอนที่ไม่มีวุฒิรับรองความเป็นครู หากแต่ผู้สอนจะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
สามารถอ่านออกเขียนได้มาก่อน แล้วก็คอยท าหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เด็กๆ ซึ่งอยู่ในละแวกหมู่บ้าน
อ่านออกเขียนได้และปฏิบัติตนเป็นคนดี สื่อการเรียนการสอนเป็นหนังสือหรือต าราจากใบลาน และ
กระดานชนวน 1 แผ่น กับหินสีที่ใช้ขีดเขียนตัวอักษร ท าการบ้าน และอ่านตัวหนังสือบนกระดาน 

                                                             
3 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.ซ.ี คอมมวินิเคช่ัน, 2555), 8-11. 

4 ณรัฐ  วัฒนพานิช, ความรู้ท่ัวไปทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2557), 9. 
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ส าหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน การเรียนรู้ไม่ได้
เกิดข้ึนเฉพาะแต่เพียงในห้องเรียนแต่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาผ่านทางสื่อ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ทันสมัย ซึ่งสามารถเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เรียน
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ไม่
จ าเป็นต้องคอยรับจากครูเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนยุคใหม่ทั้งบทบาทหน้าที่ และกิจกรรม
การเรียนการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง การเรียนยุคใหม่จะมีรูปแบบ
กิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ยังสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่ขยายวงกว้างออกไปจากสังคมโรงเรียนสู่สังคมเครือข่าย (social network) ผ่านทาง
สังคมที่เรียกว่า “social media” มีทักษะการเรียนรู้หลายประการที่นักเรียนในโลกยุคใหม่มีโอกาส
มากกว่ายุคเก่า ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการสร้างสรรค์ ทักษะการ
ใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า เป็นต้น5 

ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ได้เสนอกรอบ
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยวิชาแกน (core subjects) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง และหน้าที่พลเมือง แนวคิดส าคัญเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (21st century themes) ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และ
การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ  และความรู้พื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนีภ้าคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในยุคศตวรรษที่ 
21 ดังนี้ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) ในด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกัน
ท างาน 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media, and technology 
skills) ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ด้านสื่อ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที )  3) ทักษะชีวิตและการท างาน (life and career skills) ในเรื่องความยืดหยุ่น  และ
ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบ
สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (21st century education support systems) ซึ่งประกอบ  

                                                             
5 องอาจ  นัยพัฒน์, ทิศทางใหม่ของการวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา : การวิจัย

สถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต (กรุงเทพฯ : บริษัทวงตะวันจ ากัด, 2557), 32-33. 
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ด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้6 

การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อช่วยก าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับใช้วางแผนการเรียนรู้ นอกจากนี้จุดมุ่งหมายยังช่วยก าหนด
ทิศทางของมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล  
ซึ่งการวัดและประเมินผลเข้ามามีบทบาทส าคัญในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนว่าบรรลุผลส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือไม่ มากน้อยเพียงไร รวมทั้งช่วยให้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน7 การวัดและ
ประเมินผลจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญองค์ประกอบหนึ่งในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้องก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วจึงจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หลังจากนั้นจึงท าการวัดและประเมินผลว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ นั่นคือครูต้องวัดและประเมินผลทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ครูจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ
ในหลักการ และกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง8 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ให้ความส าคัญกับการวัดและประเมินผล ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมิน
ผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา9 เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล   
การเรียนรู้ของผู้เรียนไว้สองประการ คือ 1) การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน (formative 
assessment) เป็นการวัดและประเมินระหว่างการเรียนการสอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ    

                                                             
6 วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรอืง และอธิป  จิตตฤกษ์ แปล, ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษา 

เพ่ือศตวรรษท่ี 21, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรงุเทพฯ : บริษัท โอเพน่เวิลด์ส พบัลิชช่ิง เฮาส์ จ ากัด, 2556), 
34-35. 

7 ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 1. 

8 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 
บริษัทเฮ้าสอ์อฟเคอร์มสิท์ จ ากัด, 2556), 1. 

9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545), 15. 
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ผลการเรียน และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  บันทึก วิเคราะห์ 
แปลความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
สอนของครู 2) การวัดและประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน (summative assessment) เป็นการวัด
และประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ ซึ่งมีหลายระดับ เช่น เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อ
ตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่าน
รายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนช้ันหรือไม่ หรือจบหลกัสูตรหรอืไม่10 เนื่องจากเป้าหมายส าคัญของ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การได้มาซึ่งสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และในขณะเดียวกันจะช่วยให้ครูได้รับทราบ
และเกิดแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจึงมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการอื่นๆ โดยในกระบวนการจัดการศึกษาจะมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 3 ประการ ประการแรก คือ การก าหนดวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
(objective) ให้สอดคล้องครอบคลุมหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย (cognitive 
domain) เน้นพัฒนาการทางด้านความรู้ ความคิดและสติปัญญา 2) ด้านจิตพิสัย (affective 
domain) เน้นการพัฒนาทางด้านความรู้ส ึกทางจิตใจที ่แสดงออกทางอารมณ์และบุคลิกภาพ 
และ 3) ด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) ซึ่งเน้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อ 
การควบคุมประสาทสัมผัสต่างๆ ทางด้านร่างกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประการที่สอง คือ การจัด
ประสบการณ์การเรยีนรู้ใหก้ับผูเ้รยีน (learning) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งบทบาทของครูในการตรวจสอบว่าผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน คือ มีพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑ์ของวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับใด มีข้อบกพร่องอะไรที่
ควรแก้ไขหรือช่วยเสริมให้ดีข้ึน ประการสุดท้าย คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (evaluation) 
ซึ่งเข้ามามีส่วนส าคัญในการช่วยให้ครูสามารถตัดสินใจ ทั้งในประเด็นของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่จะต้องรายงานตามระเบยีบการประเมินผลของสถานศึกษา ประเด็นของการจัดประสบการณ์

                                                             

 10 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย 
จ ากัด, 2557), 2. 
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การเรียนรู้และก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ว่ามีความเหมาะสมและ
ควรพัฒนาให้ดีข้ึนได้อย่างไร11 
 
ปัญหาของการวิจัย 

รายงานวิจัย “การจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ”
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในด้านการปฏิรูประบบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ช้ีให้เห็นว่า ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาในปัจจุบนัซึ่งเน้นการทดสอบ
เป็นหลัก ไม่สามารถน าพานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากข้อสอบส่วนใหญ่มี
ลักษณะวัดความรู้ความจ า มุ่งเน้นแต่เนื้อหา ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการวิพากษ์ อีกทั้งไม่ช่วย
เสริมสร้างทักษะอื่นที่จ าเป็น เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม หากกล่าวถึงระบบ    
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังคงมีปัญหาหลายประการ เช่น คุณภาพของข้อสอบ เนื้อหาของข้อสอบ
ไม่สัมพันธ์กับการเรียนในห้องเรียน นักเรียนต้องพึ่งพาการเรียนพิเศษอย่างหนัก เพื่อฝึกฝนเทคนิค  
การท าข้อสอบ นอกจากนั้น การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศยังไม่มีการออกแบบระบบการจดัเก็บ
และเปิดเผยข้อมูลการสอบ เช่น คะแนนสอบ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของนักเรียน อย่างเป็นระบบและมคุีณภาพ ท าให้เสียโอกาสในการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
การสร้างความรับผิดชอบและการวางแผนเชิงนโยบาย รายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียนในสองระดับ ทั้งในระดับประเทศเพื่อสร้างความ
รับผิดชอบ และในระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในระดับประเทศรายงานวิจัยฉบับนี้
เสนอให้มีการปฏิรูประบบการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ โดยปรับจากระบบ o-net และอื่นๆ
ในปัจจุบันเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ ( literacy-based test) ซึ่งสามารถ
ประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์ในชีวิตประจ าวันได้ นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจและความสามารถ         
ในการประยุกต์เพื่อท าข้อสอบ มากกว่าใช้ความจ าหรือการใช้เทคนิคการท าข้อสอบ โดยปราศจาก
ความเข้าใจที่แท้จริง และน าผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่นี้ไปสร้างความ
รับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพ และช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีปัญหา และการประเมินผลเพื่อให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ทั้งนี้ การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ควรมีลักษณะเป็นการสอบแบบกลุ่มประชากร 
(census-based test) หรือการก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องสอบ เป็นการประเมินผลแบบรวบยอด 
(summative test) และมีผลได้เสียสูง (high-stake test) เช่น ก าหนดให้เป็นการสอบไล่ (exit exam) 
ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการออกแบบข้อสอบ
เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะนี้ ต้องด าเนินการโดยผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล
ร่วมกับครูผู้สอนในวิชานั้นๆ โดยยึดถือคุณภาพของข้อสอบเป็นส าคัญ รวมถึงพัฒนาการจัดท าคลัง
ข้อสอบ (item bank)และการพัฒนาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดสอบทันทีเมื่อต้องการ       
(on demand assessment) โดยการออกแบบข้อสอบควรมีการสร้างชุดค าถามร่วม (common items) 
                                                             

11 พรทิพย์  ไชยโส, หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา, ภาควิชาการศึกษา,      
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรงุเทพ, 2549), 4-5. 
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ระหว่างรอบการสอบต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในระดับชาติโดย
เปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างปีได้ นอกจากนั้นควรจัดให้มีการปฏิรูประบบการจัดเก็บข้อมูลการ
สอบ การเปิดเผยและการรายงานผลการสอบและการวิเคราะห์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การก าหนดนโยบายของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง เช่น การจัดเก็บข้อมูลตัวแปรด้าน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงข้อมูลของครูและโรงเรียน 
นอกเหนือไปจากคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคน  โดยเมื่อได้ผลการสอบแล้วต้องสามารถน าข้อมูล
เหล่าน้ีไปสร้างบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงสถิติที่ ได้มาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วินิจฉัยปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาการศึกษาส าหรับอนาคต โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านการลบข้อมูลส่วนตัวของบุคคลแล้ว ในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์และตัดสินใจด้านการศึกษา ส่วนในระดับโรงเรียน
รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การใช้ระบบแฟ้มงาน 
โครงงาน การสอบวัดความรู้ และการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ในทางที่ช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียน การประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้และวิเคราะห์ผูเ้รยีน (formative assessment) ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรยีนการ
สอนตลอดเส้นทางการเรียนรู้  และหากเป็นไปได้ควรใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้การประเมินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ใช้ระบบ computer adaptive test หรือระบบการประมวลผลเพือ่
เพิ่มความรวดเร็วในการส่งผลสะท้อนกลับไปยังนักเรียน 12 รายงานวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพิณสุดา  สิริธรังศรี ได้ศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ต่างประเทศ จ านวน 4 ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น  เพื่อน าเสนอ
นวัตกรรมการบริหารจัดการที่สมควรน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
บริบท ความเหมาะสม และความพร้อมของประเทศไทย โดยในด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
นั้น พิณสุดา  สิริธรังศรี ไดส้รุปว่า ควรเป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและลดการ
แข่งขัน ทั้งนี้ พิจารณาได้จากประเทศฟินแลนด์ ที่มีนโยบายการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนแทน
การให้เกรด โดยมุ่งเพื่อการแนะแนวให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส่งเสริมการเรียน และการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน ในท านองเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่เน้นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนแทนการแข่งขัน 
เช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายทั้งการดูผลงาน พฤติกรรมการแสดงออก แฟ้มสะสม
งาน การประชุมพิจารณาผลพัฒนาการ การประเมินโดยบคุคลภายนอก พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมประเมิน 
รวมทั้งการให้มีการซ้ าช้ันได้หากประเมินแล้วเด็กยังมีพัฒนาการไม่ถึงเกณฑ์ 13 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ผ่านมาแม้ว่าจะประสบความส าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด หรือการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความ

                                                             
12 สถาบันวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), รายงานวิจัยการจัดท ายุทธศาสตร์

การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ (กรุงเทพฯ, 2556), 106-107. 
13 พิณสุดา  สิริธรังศร,ี รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

เสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กรงุเทพฯ, 2556), 91. 
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ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา14 รายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 
มีหลักฐานต่างๆ ช้ีให้สังคมไทยเห็นมาอย่างต่อเนื่องถึงคุณภาพการศึกษาไทยที่ตกต่ า ทั้งที่เป็นการ
ส ารวจโดยองค์กรระหว่างประเทศ และการประเมินโดยองค์กรภายในประเทศ เช่น สทศ. หรือผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) ซึ่งต่างก็พบภาพซ้ าๆ กันว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีความรู้
ต่ ากว่ามาตรฐาน ความรู้ที่ว่าน้ีหมายถึงวิชาที่ส าคัญต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดเชิง
วิเคราะห์ ภาษาซึ่งรวมถึงภาษาไทย นักเรียนที่จัดว่ามีความรู้จริงที่พอมีอยู่บ้างก็มีจ านวนน้อย เช่น 
การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics 
CO-Operation and Development : OECD) ที่รู้กันในช่ือของ PISA (Programme for International 
Students Assessment) พบว่า นักเรียนไทยที่จัดได้ว่ามีความรู้วิทยาศาสตร์ในระดับสูงมีเพียงร้อยละ 
1 เท่านั้น ซึ่งคงจะได้แก่นักเรียนที่ไปชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาต่างๆ และย่อมไม่ได้
หมายถึงคุณภาพโดยเฉลี่ยของระบบการศึกษาไทย PISA ยังพบว่า เด็กไทย 74% อ่านภาษาไทยไม่รู้
เรื่อง คือ มีตั้งแต่อ่านไม่ออก อ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความหมายไม่ถูก หรือแม้แต่ไม่สามารถ
ใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้ คุณภาพที่ตกต่ าย่อมหมายถึงวิชาการและองค์
ความรู้รวมที่มีอยู่ในระบบการศึกษาไทยต่ ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ระบบการถ่ายทอดความรู้รวมทั้ง
ครูผู้สอนมีความรู้ต่ ากว่ามาตรฐาน หมายถึงความด้อยคุณภาพของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งในที่สุดย่อมเป็นผล
ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ต่ ากว่ามาตรฐาน15 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวัดและประเมินผลการศึกษาที่จะส่งผลดีต่อการจัดการ
เรียนรู้นั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สามารถสะท้อนไปยังคุณภาพของผู้เรียนได้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อมุ่งค้นหาองค์ประกอบและแนวปฏิบัติของการ
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดกรอบ และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 “การ

แก้ปัญหาและการปฏิรูปอย่างเป็นระบบองค์รวม” (กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคช่ัน, 2550), 50. 
15 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 

(กรงุเทพฯ, 2556), 74. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อทราบองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา  
ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อเสนอแนวปฏิบัติของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      
ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
 
ค าถามของการวิจัย 
1. องค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง 
2. แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     
ในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
1. องค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ในศตวรรษที่ 21 เป็นพหอุงค์ประกอบ 
2. แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      
ในศตวรรษที่ 21 เป็นพหุวิธีการ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย จากแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของกมล ภู่ประเสริฐ ซึ่งได้เสนอขอบข่าย
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ไว้ 3 ประการดังนี้ 1) การบริหารจัดการ
ในด้านการเตรียมการก่อนการวัดและประเมินผลการศึกษา 2 ) การบริหารจัดการในด้านการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 3) การบริหารจัดการในด้านการประเมินและ
พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา16 กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล กล่าวว่า กระบวนการวางแผนใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา มี 8 ข้ันตอน คือ 1) การด าเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์
ปัญหา 3) การก าหนดแผนงานและโครงการ 4) การก าหนดเป้าหมาย 5) การก าหนดวิธีการ          

                                                             
16 กมล  ภู่ประเสริฐ, แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษา, หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 8 (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
2552), 5-26. 
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6) การก าหนดค่าใช้จ่าย 7) การปฏิบัติตามแผน และ 8) การประเมินผล17 ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ได้เสนอองค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการศึกษา ไว้ 4 ด้าน ได้แก่      
1) ด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 2) ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 3) ด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และ 4) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์18 อุทุมพร  จามรมาน กล่าวว่า แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มีดังนี้ 1) การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 2) การบริหารจัดการที่เน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากข้ึน และ 3) การพัฒนาเครื่องมือทดสอบที่มีความเช่ือถือได้19 สุรวาท  ทองบุ ได้ศึกษา
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านต่อไปนี ้1) ด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสาระ (achive) 2) ด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (attribute)            
3) ด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อข้อความ (readthwr) และ 4) ด้านการประเมนิ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (activity)20 วิจารณ์  พานิช กล่าวถึงการวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ดังนี้ 1) ระบบตรวจสอบและระบบวัดผลแบบทดสอบตามมาตรฐาน (standardized testing 
systems) จะต้องไม่เน้นการวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐาน 2) ยกระดับข้อสอบ National 
Education Test (NET) ให้ทดสอบการคิดที่ซับซ้อน (complex thinking) และทักษะที่ซับซ้อน 
(complex skills) ตามแนวทางทักษะแห่งศตวรรษที่21 3) ใช้การสอบเป็นเครื่องมือกระตุ้นหรือ
ส่ ง เสริมการ เรียนรู้ ของ ศิษย์  นั่น คือ  ต้องสอบเพื่ อตรวจสอบความก้ าวหน้า  (formative 

                                                             
17 กัญจนา  ลินทรัตนศิริกลุ, แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนในการวัดและประเมินผล

การศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา, 
หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 8 (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2552), 114-120. 

18 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย 
จ ากัด, 2557), 13. 

19 อุทุมพร  จามรมาน, แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษา, หน่วยที่ 8-15, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรงุเทพ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2555), 298-304. 

20 สุรวาท  ทองบ,ุ “รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ของโรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” 
(วิทยานิพนธ์ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2554), 314-319. 
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assessment)21 ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมี
จุดเน้น 5 ประการ ดังนี้ 1) ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลทั้งการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
พร้อมกับการประเมินผลจากภาระงานที่เกิดจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน     
การทดสอบย่อยระหว่างเรียนและการสอบปลายภาค โดยก าหนดสัดส่วนอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา 2) การปฏิบัติงานของผู้เรียนเน้นให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลมาปรับปรุงการท างาน และควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต 3) สง่เสริมการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมในการประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค 4) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีการพัฒนาแฟ้มสะสมงานจากการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเรียนรูท้ักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งนี้ควรให้มีการน าเสนอแฟ้มสะสมงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ/หรือผู้ประกอบการใน
อนาคต 5) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาว่าช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ของทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทั้งระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ22        
พิกุล  เอกวรางกูร ได้ท าการศึกษา พบว่า ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร 
การพัฒนาครู และหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่        
การด าเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตั้งแต่การวางแผนการวัด การออกแบบ  
การวัด การด าเนินการวัด และการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยอาศัยการบริหารจัดการและการท างานเป็น
ทีม 3) องค์ประกอบด้านผลที่เกิดข้ึนจากระบบ ได้แก่ พัฒนาการของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนาการของครูผู้สอนในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ 4) องค์ประกอบด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ23 พิณสุดา  สิริธรังศรี ได้
น าเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการในด้านการประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับบริบท ความ
เหมาะสม และความพร้อมของประเทศไทย คือ 1) เน้นการประเมินพัฒนาการ 2) ลดการประเมินเพื่อ
แข่งขัน 3) มีการแนะแนวให้ผู้เรียนรูจ้ักตนเอง 4) ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 5) หากประเมินแล้ว

                                                             
21 วิจารณ์  พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี21 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศร-ี

สฤษดิ์วงศ์, 2555), 353-364. 
 22 ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช, “ปฏิรูปการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนใหส้อดคล้องกบั
ศตวรรษที่ 21 เขาท าอย่างไรกัน,” วารสารการศึกษาต้องมาก่อน, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) : 6.  

23 พิกุล  เอกวรางกูร, “การวิจัยและพฒันาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระดบัประถมศึกษา,” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550),189-195. 
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ไม่ถึงเกณฑ์ให้มีการซ้ าช้ันได้24 องอาจ  นัยพัฒน์ ได้สรุปการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ว่า 1) วัดและประเมินว่าผู้เรียนเรียนดีอย่างไรรวมทั้งรู้และท าอะไรได้บ้าง 2) เน้นการ
วัดและประเมินที่สัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริง 3) ครูใกล้ชิดและละเอียดถ่ีถ้วนในการวัดและ
ประเมินผู้เรยีนมากขึ้น 4) ครูมีสารสนเทศป้อนกลบัช่วยพัฒนาการเรยีนรูข้องผูเ้รียน 5) ใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการวัดและประเมินหลากหลาย และ 6) หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินต้องไปด้วยกัน25 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการพัฒนาระบบการวัดผลเพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี ้1) ควรส่งเสริมให้มีการ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (formative assessment) ในระดับช้ันเรียน 2) ควรสร้าง
ศักยภาพให้กับครูหรือบุคลากรด้านการประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านการวัดและประเมินผล   
3) ควรสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมนิผลในห้องเรยีนและแนวทางการให้คะแนน (rubrics) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการวัดและประเมินผลของครู 4) นอกจากนี้อาจพัฒนาคลังข้อสอบการวัดผลประเมินผล
ในช้ันเรียนและโรงเรียน26 วิทยากร  เชียงกูล เสนอแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษาของไทย
ให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้ 1) วัดและประเมินผลเพื่อช่วยพัฒนาการผู้เรียน โดยไม่
เน้นการจัดล าดับในห้องเรียน เน้นการแข่งขันกับตัวเองมากกว่าเน้นการแข่งขันกับคนอื่น 2) วัดและ
ประเมินผลโดยยืดหยุ่น หลากหลายกว่าการสอบแบบมาตรฐานที่ทุกคนต้องสอบเหมือนกันและคิด
เป็นคะแนนสูงต่ าเปรียบเทียบกัน27 สุพักตร์  พิบูลย์ เสนอองค์ประกอบของการจัดระบบงานการวัด
และประเมินผลในโรงเรียน ไว้ 3 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและประเมินผลใน
โรงเรียน ได้แก่ 1.1) ภารกิจจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ 1.2) ภารกิจที่
เกี่ยวข้องอันเกิดจากการด าเนินงานของโรงเรียนโดยทั่วไป 2) การจัดองค์กรและการก าหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับงานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ได้แก่ 2.1) การจัดองค์กรรับผิดชอบ
งานการวัดและประเมินผลในโรงเรยีน และ 2.2) บทบาทหน้าที่ขององค์กรในระดับต่างๆ 3) กลไกการ
ประสานงานด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ได้แก่ 3.1) แนวทางการด าเนินงานด้านการวัด

                                                             
24 พิณสุดา  สิริธรังศร,ี รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

เสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กรงุเทพฯ, 2556), 91. 
25 องอาจ  นัยพัฒน์, การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21, เอกสาร

ประกอบการบรรยาย, ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558. 
(กรงุเทพฯ, 2558), 32. 

26 สถาบันวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), รายงานวิจัยการจัดท ายุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2556). 111-114. 

27 วิทยากร  เชียงกูล, สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทัน
โลกในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร (กรงุเทพฯ : บริษัทพมิพ์ดกีารพิมพ์ จ ากัด, 2559), 124-126. 
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และประเมินผลของโรงเรียน 3.2) เงื่อนไขการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรียน    
3.3) เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรียน28 รีฟส์  ดักลาส (Douglas 
Reeves) เสนอแนวคิดการวัดและประเมินในศตวรรษที่ 21 ไว้ 3 ลักษณะ คือ 1) ประเมินตามเงื่อนไข
ที่แปรเปลี่ยนได้ ไม่ใช่ตามเงื่อนไขมาตรฐานเดียวกันหมด 2) ประเมินแบบเปิดเผย ไม่ใช่เป็นความลับ 
3) ประเมินเป็นทีม ไม่ใช่เป็นรายบุคคลโดย รีฟส์  ดักลาส (Douglas Reeves) ได้เสนอกรอบความคิด
ใหม่ส าหรับการวัดและประเมินในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแสดงขอบเขตที่เป็นแก่นของการประเมินทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เป็น 5 มิติ ได้แก่ 1) การส ารวจ 2) การสร้างสรรค์ 3) การเรียนรู้ 4) ความเข้าใจ 
และ 5) การแบ่งปัน29 บาเรลล์  จอนห์น (John Barell) กล่าวว่า ควรวัดผลวิธีการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1) การคิดวิเคราะห์
และสร้างสรรค์ 2) การท างานร่วมกับคนอื่น ๆ 3) การรู้จักควบคุมตนเอง 4) การปรับตัวและไหวพริบ
ปฏิภาณ 5) การมีความเป็นผู้น าและรู้จักรับผิดชอบ30 ซูโตะ  ไอเลนก้า (Irenka Suto) กล่าวไว้ว่า 
การประเมินในศตวรรษที่ 21 จะต้องประเมินสิ่งต่อไปนี้ 1) ทักษะความมีวินัย 2) ทักษะการแก้ปัญหา 
3) ทักษะการใช้ไอซีที 4) ทักษะการสื่อสาร 5) ทักษะการท างาน และ 6) ทักษะสารสนเทศ31       
ไอร์วิน  คริส และโครวเลย์  คาร่า (Chris  Irvine, Kara  Crowley) กล่าวว่า เครื่องมือในการประเมิน
ยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องประเมนิบนเกณฑ์พื้นฐานของการเรียนรูข้องแต่ละวิชาและระดับช้ันบนความ
คาดหวังจากค่าน้ าหนักคะแนนการวัดภาคปฏิบัติ จากการสังเกตจากการประเมนิตนเองของนักเรยีนที่
ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจ าวัน การท าแบบทดสอบ การวัดผลจากค่าน้ าหนักคะแนนแบบ
องค์รวม การเขียนแสดงความคิดเห็นจากประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน32 คิลโลเนน  แพททริก 
(Patrick C. Kyllonen) กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 ควรจะต้องวัดและประเมินทักษะของผู้เรียน 

                                                             
28 สุพักตร์  พิบลูย์, การบริหารงานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน,  เอกสารการสอน 

ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา, หน่วยที่ 1-8, พิมพ์ครั้งที่ 10 (นนทบุรี : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 47-59. 

29 Douglas Reeves,“A Framework for Assessing 21st Century Skills”21st 
century skills Rethinking How Students Learn (Bloomington : Solution Tree Press, 
2010), 306. 

30 John  Barell, How do we know they’re getting better? Assessment for 
21st century minds, K-8 (California : Corwin, 2012), P.1. 

31 Irenka Suto, 21st Century skills : Ancient, ubiquitous, enigmatic? 
Research Matters (A Cambridge Assessment Publication,2013), 22-23.  

32 Chris  Irvine, Kara  Crowley, Assessment tools in 21st Century classroom, 
accessed July 29, 2015, available fromhttp://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/ 

Assessment_tools_in_a_21st_Century_classroom.          

http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/


15 

 

ต่อไปนี้ 1) การพูดสื่อสาร (Oral communications) 2) การท างานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork 
collaboration) 3) การท างานอย่างมืออาชีพ (Professionalism work ethic) 4) การเขียนสื่อสาร 
( Written communications) 5)  ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ / ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  (Critical 
thinking/problem solving) 6) ภาษาอังกฤษ (English language) 7) จริยธรรม/ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Ethics/social responsibility) 8) ความเป็นผู้น า (Leadership) 9) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information technology) 10) การสร้างสรรค์/นวัตกรรม (Creative/innovation) 11) การเรียนรู้
ตลอดชีวิต/การก ากับตนเอง (Lifelong learning/self direction) 12) ความหลากหลาย (Diversity) 
13) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และ 14) วิทยาศาสตร์ (Science)33 ชัท วาเลอรี และคณะ 
(Valerie J. Shute and others) ได้เสนอแนวทางการวัดและประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21 ว่า
จะต้องวัดในสิ่งต่อไปนี้ 1) การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
3) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) และ 4) ความเป็นเอกลักษณ์ทางสังคม (Social 
Identity)34 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

33 Patrick C. Kyllonen, Measurement of 21st Century Skills Within the 
Common Core State Standards, accessed July 29, 2015, available from 
https://cerpp.usc.edu/files/2013/11/Kyllonen_21st_Cent_Skills_and_CCSS.pdf.  

34 Valerie J. Shute, Vanessa P. Dennen, Yoon-Jeon Kim, OktayDonmez, and 
Chen-Yen Wang, 21st Century Assessment to Promote 21st Century Learning :The 
Benefits of Blinking, accessed July 29, 2015, available fromhttp://dmlcentral.net/wp 
content/uploads/files/val_big_pic_FINAL.pdf. 

https://cerpp.usc.edu/files/2013/11/Kyllonen_21st_Cent_Skills_and_CCSS.pdf
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การบริหารจัดการการวัด
และประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในศตวรรษที่ 21 

กมล  ภู่ประเสริฐ 

องอาจ  นัยพัฒน ์

กัญจนา  ลินทรัตนศิริ
กุล 

อุทุมพร  จามรมาน 

สุรวาท  ทองบ ุ

พิกุล  เอกวรางกรู 

Douglas Reeves 

John Barell 

พิณสุดา  สิริธรังศร ี

สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย    

(ทีดีอาร์ไอ) 

วิจารณ์  พานิช 

ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช 

Irenka Suto 

Chris Irvine, Kara  
Crowley 

Patrick C. Kyllonen 

สอบถาม             
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

Valerie J. Shute 
and others 

วิทยากร  เชียงกูล 

ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 

สุพักตร์  พิบูลย ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
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ที่มา  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,แนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551,พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทยจ ากัด, 2557),13. 
 : กมล ภู่ประเสริฐ, แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษา หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 8 (นนทบุรี :ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 
5-26. 

: กัญจนา  ลินทรัตนศิริกลุ, แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนในการวัดและประเมินผล
การศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา, 
หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 8 (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2552), 114-120. 

: อุทุมพร จามรมาน, แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษา, หน่วยที่ 8-15, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรงุเทพ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2555), 298-304. 

: สุรวาท  ทองบุ, “รปูแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
(วิทยานิพนธ์ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2554), 314-319. 

: วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี21 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศร-ี
สฤษดิ์วงศ์, 2555), 353-364. 
 : ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช, “ปฏิรูปการวัดและประเมินผลในระดบัช้ันเรียนใหส้อดคล้องกบัศตวรรษ
ที่ 21 เขาท าอย่างไรกัน,” วารสารการศึกษาต้องมาก่อน, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) : 6. 

: พิกุล  เอกวรางกรู, “การวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณา
การระดบัประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 189-195. 

: พิณสุดา  สิริธรังศรี, รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, เสนอ
ต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กรุงเทพฯ, 2556), 91. 

: องอาจ  นัยพัฒน์, การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21, เอกสาร
ประกอบการบรรยาย, ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558. 
(กรงุเทพฯ, 2558), 32. 

: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดอีาร์ไอ), รายงานวิจัยการจัดท ายุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย, 2556), 111-114. 

: วิทยากร  เชียงกูล, สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทัน
โลกในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร (กรงุเทพฯ : บริษัทพมิพ์ดกีารพิมพ์ จ ากัด, 2559), 124-126. 
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: สุพักตร์  พิบลูย์, การบริหารงานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน, เอกสารการสอน    
ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา, หน่วยที่ 1-8, พิมพ์ครั้งที่ 10   
(นนทบรุี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 47-59. 

: Douglas Reeves, “A Framework for Assessing 21stCentury Skills”21st 
century skills Rethinking How Students Learn (Bloomington : Solution Tree Press, 
2010), 306 

: John Barell, How do we know they’re getting better? Assessment for 21st 
century minds, K-8 (California : Corwin, 20120), 1 

: Irenka Suto, 21st Century skills : Ancient, ubiquitous, enigmatic? Research 
Matters (A Cambridge Assessment Publication,2013), 22-23 

: Chris Irvine, Kara Crowley, Assessment tools in 21st Century 
classroom,accessed July 29, 2015, available fromhttp://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยไดก้ าหนดนิยามศัพทเ์ฉพาะของค าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ 
ทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ การวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

การวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม และ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสิง่ที่ต้องการศึกษา เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณา และตัดสินคุณค่า
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษท่ี 21
หมายถึง วิธีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ห้วงระยะเวลาของศตวรรษที่ 21 

http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/
https://cerpp.usc.edu/files/2013/11/Kyllonen_21st_Cent_Skills_and_CCSS.pdf
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้น าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
1.1 ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 
1.2 ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
1.3 หลักของการวัดผลการศึกษา 
1.4 ประโยชน์ของการวัดและประเมินผล    
1.5 การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.1 ความหมายของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.2 ขอบข่ายของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกบัการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.4 บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของหัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.5 พัฒนาการของการวัดและประเมินผลการศึกษาของไทย 
2.6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบรหิารจัดการเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผล 

การศึกษา 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.1 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
3.2 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

               4.  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         4.1 ความส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.2 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

     6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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1. แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นกระบวนการที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบผลการจัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
การเรียนรู้ว่าบรรลุผลตามเป้าหมายเพียงใด กล่าวคือ ต้องการตรวจสอบว่าผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ไปแล้วมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ พฤติกรรม หรือคุณภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่  
การวัดและประเมินผลจึงถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 26 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผล
ผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้รยีน ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่
ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา” จาก
บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต้องรู้ เข้าใจ 
และตระหนักในเรื่องการวัดและประเมินผล โดยสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว1 

  
1.1 ความหมายของค าท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

1.1.1 การทดสอบ (testing) 
 

การทดสอบ (testing) เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ซึ่งได้มีนักวัดผลให้ความหมายไว้ดังนี้ 

ชวาล  แพรัตกุล บิดาแห่งวงการวัดผลไทย กล่าวไว้ว่า การทดสอบ หมายถึง 
การน าชุดของค าถามหรือกลุ่มงานใดๆ ที่เราสร้างขึ้น เพื่อจะชักน าให้ผู้ถูกสอบแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอบสังเกตได้และวัดได้2 

รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์ กล่าวว่า การทดสอบ หมายถึง กระบวนการที่ใช้เพื่อ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียน  โดยการเสนอสิ่งเร้าชุดใดชุดหนึ่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
แสดงออก ถึงความรู้ที่ต้องใช้สติปัญญาหรือความสามารถทางสมอง  เพื่อน าผลการตอบมาก าหนดเป็น
คะแนน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นตัวเลขแสดงปริมาณบอกลักษณะของพฤติกรรม3 

 

                                                             
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, เอกสาร

ประกอบการอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ, 2557), 2.  
2  ชวาล  แพรัตกุล, เทคนิคการวัดผล, พิมพ์ครัง้ที่ 7 (กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทร วิโรฒ, 2552), 100.  
3
 รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์, การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย, เอกสารการสอนชุดวิชา 

การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพสิัย, หน่วยที่ 1-7 พิมพ์ครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), 12. 
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อนุวัติ  คูณแก้ว กล่าวว่า การทดสอบ หมายถึง การน าแบบทดสอบ กิจกรรม 
งานต่างๆ ทีผู่้สอบหรือครผููส้อนได้สร้างขึ้น ไปใหผู้้ถูกสอบหรือนักเรียนได้ตอบหรอืแสดงพฤติกรรม
ออกมา ซึ่งอาจจะเป็นการเขียน การพูด การกระท า หรืออื่นๆ ที่ผูส้อบสังเกตและวัดได้4 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การทดสอบ (testing)  หมายถึง การน า
เครื่องมือทางการวัดผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งไปวัด หรือกระตุ้นให้ผู้ถูกสอบแสดงพฤติกรรม
โต้ตอบออกมา โดยพฤติกรรมนั้นผู้สอบสามารถวัด และสังเกตได้          

                   1.1.2 การวัด (measurement) 

ค าว่า “การวัด” (measurement) ได้มีนักวัดผลให้ความหมายไว้มากมาย ในที่นี้
จะน าเสนอมาเพียงบางท่าน ดังนี ้

ชวาล  แพรัตกุล กล่าวว่า การวัด หมายถึง กระบวนการใดๆ ที่ให้ได้มาซึ่ง
ปริมาณจ านวนหนึ่งอันมีความหมายแทนขนาด สมรรถภาพ หรือนามธรรมที่ผู้ถูกวัดมีอยู่ในตน ถ้าใช้
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือกระตุ้นกถื็อเอาผลงานที่ผูถู้กวัดแสดงปฏิกิรยิาโต้ตอบออกมาเป็นเครื่องช้ีบอก
ว่ามีสมรรถภาพในเรื่องนั้นๆ ปานใด5                          

สมนึก  ภัททิยธนี กล่าวว่า การวัด หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือ
จ านวนของสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งมาวัด ผลจากการวัดมักจะออกมาเป็นตัวเลข 
หรือสัญลักษณ์ หรือข้อมูล ซึ่งสรุปประเด็นส าคัญได้ 2 ประการ คือ6 

 

1.  การวัดมีเครื่องมือ และเครือ่งมอืที่ใช้ในการวัดมีหลายชนิดจนไม่สามารถนับ
ได้ครบถ้วน 

2. การวัดเป็นกระบวนการ มีข้ันตอนในการวัดเป็นล าดับข้ัน ได้แก่ ข้ันที่ 1 
ก าหนดจุดมุ่งหมายหรือคุณลักษณะที่จะวัด คือ จะวัดอะไร หรือวัดลักษณะใด ข้ันที่ 2 สร้างหรือเลือก
เครื่องมือที่จะวัดให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด ข้ันที่ 3 ท าการวัดในสิ่งนั้น 
 
 
 

 

                                                             
4
 อนุวัติ  คูณแก้ว, การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), 2. 
5
 ชวาล  แพรัตกุล, เทคนิคการวัดผล, พิมพ์ครัง้ที่ 7 (กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2552), 140. 
6
 สมนึก  ภัททิยธนี, การวัดผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กาฬสินธ์ุ : โรงพิมพป์ระสาน      

การพิพม,์ 2558), 1. 
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ทิวัตถ์  มณีโชติ ให้ความหมายของการวัดว่า หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด 
โดยสิ่งที่ต้องการวัดน้ันเป็นผลมาจากการกระท า หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างร่วมกัน7 

วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง ให้ความหมายของการวัดว่า หมายถึง การก าหนดค่า
เป็นตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการวัดโดยใช้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึน เช่น การวัดความสูง น้ าหนัก ความรู้ 
ความสนใจ ระยะทาง เวลา อุณหภูมิ องค์ประกอบของการวัดประกอบด้วย สิ่งที่วัด และกฎเกณฑ์การ
วัด สิ่งที่วัดหมายถึง คุณลักษณะ (characteristics) หรือคุณสมบัติ (properties) ของสิ่งที่ต้องการวัด 
เราจะไม่วัดคนแต่จะวัดความรู้ ความสามารถ หรือความสนใจของคน ในท านองเดียวกันเราจะไม่วัด
อากาศแต่จะวัดอุณหภูมิของอากาศ ส าหรับกฎเกณฑ์การวัดเป็นสิ่งที่ผู้วัดก าหนดข้ึน เช่น การวัดความรู้ 
ผู้ถูกวัดจะได้ความรู้ 1 คะแนน ถ้าตอบข้อสอบถูก 1 ข้อ เป็นต้น โดยในการวัดจะมีการสร้างเครื่องมือ
เพื่อใช้วัดตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด8 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ กล่าวว่า การวัด หมายถึงกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ให้กับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณ หรือ
คุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด9 

ศิริ ชัย  กาญจนวาสี  กล่าวว่า การวัดเป็นกระบวนการก าหนดตัวเลข 
(assignment of numerals) ให้แก่สิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ การวัดจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 ส่วน คือ10  

1. จุดมุ่งหมายของการวัด การวัดแต่ละครั้งต้องมีความชัดเจนว่าต้องการวัด
อะไร ในสถานการณ์เช่นไร และวัดไปท าไม 

2. เครื่องมือที่ใช้วัด การจะใช้เครื่องมือชนิดใด เช่น แบบสอบ แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ์ มาตราประเมินค่า การสังเกตโดยตรง เป็นต้น โดยเครื่องมือต้อง
มีหน่วยที่ใช้ในการวัด และมีมาตรเปรียบเทียบระหว่างหน่วย 

                                                             
7 ทิวัตถ์  มณีโชติ,  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549), 2. 
8 วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง, การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้, ประมวลสาระ   

ชุดวิชาการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 10 (นนทบุรี : ส านักพมิพ์มหาวิทยาลัย         
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 2. 

9 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 
บริษัทเฮ้าสอ์อฟเคอร์มสิท์ จ ากัด, 2556), 3. 

10 ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CLASSICAL TEST THEORY), 
พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 9. 
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3. การแปลผลและน าผลไปใช้ ผลจากการวัดจะแปลผลอย่างไร และจะน าผลไป
ใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง 

 

สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ กล่าวว่า การวัด หมายถึง กระบวนการในการก าหนด
สัญลักษณ์ข้ึนแทนคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อช้ีให้เห็นความแตกต่างในสิ่งที่ต้องการวัด ทั้งนี้เพราะ
การวัดเกิดข้ึนจากความเช่ือพื้นฐานที่ว่า “สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีความแตกต่างกันในคุณลักษณะ
ด้านต่างๆ” ดังนั้นเมื่อวัดแล้วจึงควรต้องช้ีให้เห็นความแตกต่างเหล่าน้ันด้วย11 

 

รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์ กล่าวว่า การวัด หมายถึง การก าหนดค่าตัวเลขให้กับ
คุณลักษณะใดลักษณะหนึ่งในตัวบุคคล วัตถุ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ตามกฎเกณฑ์อย่างมีระบบ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่มีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการศึกษา12 

จากความหมายของการวัดที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การวัด (measurement) 
หมายถึง การด าเนินกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข ข้อมูล หรือลักษณ์ ซึ่งมี
ความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัดอย่างมีระบบและกฎเกณฑ์ เช่ือถือได้ 

1.1.3 การประเมินผล (evaluation) 

ค าว่า การประเมินผล (evaluation) มีผู้ให้ความหมายไว้ หลากหลาย ดังนี ้

สมนึก  ภัททิยธนี กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่ง
ต่างๆ ที่ได้มาจากการวัด โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการประเมินผลมีประเด็นที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ13   

1. การประเมินผลต้องกระท าหลังจากได้ท าการวัดมาแล้ว 
2.  การประเมินผลต้องมีเกณฑ์ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสิน 
3. เมื่อท าการวัดแล้วจะต้องน าผลจากการวัดมาท าการประเมิน จึงจะช่วยให้

กระบวนการวัดและประเมินผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์                     

                                                             
11 สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์, ทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล (กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2557), 5. 
12

 รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์, การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย, เอกสารการสอน                  
ชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพสิัย, หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), 13. 

13
 สมนึก  ภัททิยธนี, การวัดผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กาฬสินธ์ุ : โรงพิมพป์ระสาน     

การพิมพ,์ 2558), 3. 
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สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ กล่าวว่า การประเมินผลสิ่งใดก็ตามจะต้องประกอบด้วย
ส่วนประกอบ (performance) ที่ได้จากการวัดกับการตัดสินคุณค่าของส่วนประกอบนั้น โดยการ
เปรียบเทียบส่วนที่ได้จากการวัดกับเกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบของการประเมินผล เขียนแสดงใน
รูปสมการได้ดังนี้14 

การประเมินผล (evaluation)  =  การวัด (measurement)  +  การตัดสินใจ (judgment) 

ศิริ ชัย  กาญจนวาสี ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณค่า (value judgment) ของสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยทั่วไปการประเมนิ
ต้องอาศัยข้อมูลจากการวัดที่เป็นปรนัย แต่บางครั้งการประเมินต้องอาศัยการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้น การประเมินมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้15 

1.  ข้อมูลจากการวัด 
2.  การตีความหมาย 
3.  การตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึงการตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพ
ของผลที่ได้จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอื่นๆ หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้16 

สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสินลงสรปุว่าสิง่
นั้นมีคุณค่า ด-ีเลว, เหมาะ-ไม่เหมาะ, ควร-ไม่ควร โดยมีเกณฑ์และเกณฑ์นี้จะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้รู้ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานของสังคม สาเหตุที่ต้องก าหนดว่าเกณฑ์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้รู้ก็เพื่อเป็น
การประกันว่า การประเมินนั้นถูกต้องตามหลักวิชาหรือมีวิทยาการรองรับ ส่วนเหตุที่ต้องให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานของสังคมนั้น ก็เพราะการอยู่ในสังคมนั้นจ าเปน็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาของสังคม หาก
คนในสังคมใดไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาของสังคม สังคมนั้นก็จะสับสนวุ่นวาย เช่น การตั้งเวลาของ
เมืองไทยก็ต้องยึดเอาสัญญาณวิทยุจากสถานีวิทยุแหง่ประเทศไทยเปน็หลกั การขับรถในเมืองไทยก็ต้อง
ขับชิดซ้าย หรือเมื่อขับรถไปเจอไฟแดงก็จะต้องหยุดรถ เป็นต้น17 

                                                             
14 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์,  วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า, พิมพ์ครั้งที่ 5 

(กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553),113-114. 
15 ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CLASSICAL TEST THEORY),     

พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 9. 
16 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 

บริษัทเฮ้าสอ์อฟเคอร์มสิท์. จ ากัด, 2556), 5. 
17 สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์, ทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล (กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2557), 13. 
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมินผล (evaluation) 
หมายถึง การน าตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากการวัดมาประเมินค่า ตีราคา หรือตัดสิน โดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

1.1.4 การประเมิน (assessment)  

การประเมนิ (assessment) เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
มีผู้ให้ความหมายไว้คล้ายกัน ดังนี ้                         

พรทิพย์  ไชยโส กล่าวว่า การประเมิน เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน ว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไร สามารถท าอะไรได้ และจะท าต่อไปได้อย่างไร18 

อังคณา  ตุงคะสมิต กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวม เรียบ
เรียงข้อมูลสารสนเทศตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สนองความต้องการของ
ผู้ใช้สารสนเทศเป็นส าคัญ การตัดสินจะใช้สารสนเทศที่รวบรวมได้ ตัดสินโดยผู้มีส่วนได้เสียกับการ
ประเมิน19 

สมบูรณ์  ชิตพงศ์ กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของสิ่งที่ต้องการประเมิน เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการนั้นด้วยวิธีการ และเครื่องมือ
ที่หลากหลาย20 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมิน (assessment) หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวม และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งที่ต้องการศึกษา เพื่อน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาและตัดสินคุณค่าโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 

                                                             
18

 พรทิพย์  ไชยโส, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, ภาควิชาการศึกษา              
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, (กรงุเทพฯ , 2549), 24.  

19
 อังคณา  ตุงคะสมิต, “การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนตามหลกัสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 16. 

20
 สมบรูณ์  ชิตพงศ์, ความรู้พ้ืนฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา, เอกสารการสอน

ชุดวิชา สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา, หน่วยที่ 1-8, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), 5. 
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1.2  ธรรมชาตขิองการวัดผลการศึกษา 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ กล่าวว่า การวัดผลการศึกษามีลักษณะเป็นการวัดทางด้านจิตวิทยา
มากกว่าเป็นการวัดทางกายภาพ ซึ่งมีผลท าให้การวัดผลทางการศึกษามีลักษณะเป็นนามธรรม
ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการวัดผลทางการศึกษาให้ดีก่อนเพื่อจะ
ได้ใช้และแปลผลให้ถูกต้อง ธรรมชาติของการวัดผลทางการศึกษา พอสรุปได้ดังนี้21 

1.  การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อม ไมส่ามารถสัมผัสหรือสงัเกตได้อย่างชัดเจน 
เช่น การวัดความรู้สึก เจตคติ สติปญัญา ความถนัด เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากการวัดทางกายภาพ  

2.  การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดที่ไมส่มบูรณ์ 
3.  การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดในเชิงสัมพัทธ์ 
4.  การวัดผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อนเสมอ 
5.  เครื่องมอืวัดผลการศึกษาไมส่ามารถวัดได้ละเอียดพอ 
6.  มาตรา (scale) หรือหน่วยคะแนนที่วัดได้มีขนาดไม่เท่ากัน 

สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ กล่าวถึงธรรมชาติของการวัดไว้สอดคล้องกันว่า การวัด
ทั้งหลายมีธรรมชาติคล้ายๆ กันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ มีความคลาดเคลื่อนในการวัดเกิดข้ึนเสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือการวัดทางสังคมศาสตร์ การวัดทางการศึกษาซึ่งเป็นการวัดทาง
สังคมศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน แม้จะมีความพยายามที่จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นหลักในการ
ด าเนินการแล้วก็ตาม แต่ก็คงยังมีความคลาดเคลื่อนในการวัดเกิดข้ึนทุกครั้งไป ดังนั้ น การวัดทาง
การศึกษาที่ดีจึงต้องพยายามท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการวัดทางการศึกษา อาจสรุปได้ดังนี้22 

1.  การวัดทางการศึกษาส่วนใหญเ่ป็นการวัดทางออ้มไม่ว่าจะเป็นวัดสติปญัญาหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ 

2.  วัดได้ไม่สมบูรณ์ นั่นคือ ไม่สามารถวัดได้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัดทั้งนี้
เนื่องจากเครื่องมือในการวัดแต่ละชนิดจะวัดได้แต่เพียงตัวอย่าง (sample) ของพฤติกรรมทั้งหมด
เท่านั้น 

                                                             
21

 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : 
บริษัทเฮ้าสอ์อฟเคอร์มสิท์ จ ากัด, 2556), 7-11. 

22 สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ,์ การประเมินผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556), 3-4.  
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3.  ไม่สามารถที่จะก าหนดลักษณะหรือความหมายของสิ่งที่จะวัดได้อย่างชัดเจน เช่น 
ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าเชาวน์ปัญญาคืออะไร และแสดงออกได้อย่างไร ดังนั้น จึงเป็นการยาก
ที่จะสร้างเครื่องมือวัดเชาวน์ปัญญาได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวัดผลทางการศึกษาเป็นการวัดที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมมากกว่าการวัดทางกายภาพ เช่น การวัดสติปัญญา ความถนัด การวัดความรู้สึก เจตคติ เป็นต้น 
ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดได้ จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับธรรมชาติของการวัดผล
การศึกษาเป็นอย่างดี และต้องมีการวัดหลายๆ ด้าน หลายๆ ครั้ง เพื่อให้ผลการวัดมีความน่าเช่ือถือมาก
ยิ่งขึ้น 

1.3  หลักของการวัดผลการศึกษา 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้สรุปหลักของการวัดผล
การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้23 

1. วัดให้ตรงกับจุดประสงค์ การวัดผลแต่ละครั้งต้องมั่นใจว่าสามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะ
วัดได้อย่างแท้จริง ผลการวัดจึงจะตรงกับความเป็นจริงหรือตรงตามสภาพจริง กล่าวคือ ถ้าต้องการวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ถ้าผู้สอบได้คะแนนสูงก็แปลว่าเก่งคณิตศาสตร์จริง 

2.  ใช้เครื่องมือดี ผลการวัดข้ึนอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ถ้าเครื่องมือดี
มีคุณภาพ ผลการวัดก็จะตรงกับความเป็นจริง เช่ือถือได้สูง  

3.  มีความยุติธรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวัดต้องไม่ท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
กันระหว่างผู้ถูกวัด ต้องใช้เครื่องมือชนิดเดียวกัน มีสภาพเหมือนกัน การน าเครื่องมือไปใช้ต้องใช้อย่าง
ยุติธรรม การด าเนินการวัดต้องอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน สภาพแวดล้อมเหมือนกัน เวลาแล ะ
กระบวนการเดียวกันทุกประการ 

4.  แปลผลได้ถูกต้อง การน าผลไปใช้อธิบายหรือเปรียบเทียบคุณลักษณะความสามารถ
ต่างๆ ของผู้เรียน ทั้งเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และการเปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ของผู้เรียน ย่อมแปลได้อย่างถูกต้องโดยไม่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 

5.  ใช้ผลการวัดได้ คุ้มค่า การวัดนอกจากเป็นการวัดคุณภาพและคุณลักษณะ
ความสามารถต่างๆ ของผู้เรียนแล้ว ยังสามารถใช้ในการค้นหาความสามารถที่เด่นหรือด้อยของผู้เรียน 
เพื่อจะได้ปรับปรุง พัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนที่ด้อยให้ดีข้ึน และที่เด่นให้เด่นยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้นยังน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู และใช้ประเมินคุณภาพของ
เครื่องมือวัดผลเองอีกด้วย 
                                                             

23 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, เอกสารประกอบการอบรมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557), 10-11. 
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พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ กล่าวถึงหลักการวัดผลการศึกษาไว้สอดคลอ้งกัน ดังนี้24 

1.  วัดให้ตรงจุดมุ่งหมาย การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการตรวจสอบ
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จดัให้กับผู้เรียนนั้น ผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายมากน้อย
เพียงใด ดังนั้นการวัดและประเมินผลแต่ละครั้งต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการวัด  โดยมีวิธีการดังนี้     
1) นิยามคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 2) ใช้เครื่องมือสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด 3) วัดครบถ้วน 
และ 4) เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะวัดเหมาะสม  

2.  ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลของการวัดมีความเช่ือถือได้ จึงควรเลือกใช้
เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

3.  ค านึงถึงความยุติธรรม จะต้องวัดและประเมินผลด้วยใจเป็นกลางไม่ล าเอียง หรือ
อคติ ตัดสินตามหลักวิชา เช่น จัดกระท าให้ผู้ถูกวัดอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน  การตรวจข้อสอบและ
ตัดสินผลการวัดโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน  

4.  การแปลผลให้ถูกต้อง การแปลผลที่ได้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะลงสรุป
โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการแปลความหมายเป็นส าคัญ 

5.  ใช้ผลของการวัดและการประเมินให้คุ้มค่า ผลจากการวัดและประเมินนอกจากใช้
เพื่อตัดสินได้ตกของผู้เรียนแล้ว ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น วินิจฉัยข้อบกพร่องใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครู  
ส าหรับการแนะแนวผู้เรียน เป็นต้น 

 

สรุปได้ว่า การที่จะด าเนินการวัดและประเมินผลสิ่งใดเพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีคุณภาพ  
มีความเช่ือถือได้ และสอดคล้องกับจุดประสงค์ จ าเป็นจะต้องมีหลักการที่ดีส าหรับถือปฏิบัติ ดังนี้                   
1) วัดผลให้ตรงวัตถุประสงค์ 2) ใช้เครื่องมือดีมีคุณภาพเช่ือถือได้ 3) มีความยุติธรรม 4) แปลผลถูกต้อง 
และ 5) ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า 

 

 

 

 

 
                                                             

24
 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 

บริษัทเฮ้าสอ์อฟเคอร์มสิท์. จ ากัด, 2556), 11-13. 
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1.4  ประโยชน์ของการวัดและประเมินผล                                                            

เตือนใจ  เกตุษา ได้สรุปประโยชน์ของการวัดและประเมินผลไว้ 3 ด้าน ใหญ่ๆ ดังนี้25 

1.  ด้านการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้  

1.1 ใช้จัดต าแหน่ง ผลการสอบช่วยให้ครูทราบว่าเด็กแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ 
เด่น-ด้อย ปานใด อยู่ตรงไหนของกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการแบ่งนักเรียนในช้ันให้สอดคล้อง
กับหลักของความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้ครูสามารถจัดแบ่งนักเรียนตามก าลังความสามารถ และ
มอบหมายงานให้ท าเปน็ปรมิาณมากน้อยตามก าลังความสามารถของนักเรียน โดยการใช้ผลการสอบใน
การจัดต าแหน่งนั้นสามารถน ามาใช้เพื่อจุดประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งใช้ในการสอบ
คัดเลือก เนื่องจากการสอบคัดเลือกเป็นการสอบเพื่อชิงต าแหน่งที่มีจ านวนน้อยกว่าผู้สมัคร  ข้อสอบที่
ใช้จึงควรเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากเพราะที่นั่งเรียนมีน้อยกว่าผู้สมัคร และประการที่สองใช้ในการสอบ
จ าแนก เป็นการใช้ผลการสอบเพื่อจ าแนกเด็กว่าใครเก่ง-อ่อน กว่ากัน ใครควรสอบได้หรือสอบตก 

1.2 ใช้วินิจฉัย เป็นการใช้ผลการสอบเพื่อค้นหาว่าเด็กคนไหน เก่ง -อ่อน วิชาใด 
เนื่องจากสาเหตุใด เพื่อครูจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุด การน าผลการสอบไปใช้เพื่อ
วินิจฉัยน้ันสามารถน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเพื่อปรับปรุงการเรียน เป็น
การน าผลการสอบมาวินิจฉัยว่าใครเก่ง-อ่อน วิชาใด และที่ไม่เก่งนั้น ไม่เก่งในเนื้อหาใด และเนื่องจาก
สาเหตุใด เพื่อครูจะได้ท าการแก้ไขได้ตรงจุด เช่น จากการสอบวิชาเลขคณิต เรื่อง “การลบ” ข้อสอบ
จะต้องถามเกี่ยวกับการลบเลขหลักเดียว การลบเลข 2 หลัก การลบแบบต้องขอยืม ฯลฯ แล้ว
เปรียบเทียบคะแนนว่าใครมักท าเลขผิดในตอนใด เพราะสาเหตุใด ครูจะได้ท าการช่วยเหลือโดยการ
กลับไปสอนซ้ า หรือจัดการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหา ประการที่สองเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรม ผลการสอบสามารถน ามาใช้ในการแนะกิจกรรมให้นักเรียน โดยใช้เป็นแนวทางในการ
แบ่งกลุ่มเด็กตามระดับความรู้ที่แตกต่างกัน ครูจะได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามความเหมาะสมและ
ความสามารถของเด็ก 

1.3 ใช้เปรียบเทียบ การใช้ผลการสอบเพื่อการเปรียบเทียบนั้นเพื่อจะดูว่านักเรียน
แต่ละคนหรือแต่ละห้อง งอกงามพัฒนาข้ึนมาจากเดิมเท่าไร เป็นการเปรียบเทียบความสามารถของ
ตนเอง เช่น จากต้นเทอมนักเรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มข้ึนกี่ค า วิธีการที่จะทราบว่าใครมีพัฒนาการหรือมีอัตรา

                                                             
25 เตือนใจ  เกตุษา, การสรา้งแบบทดสอบ 1 : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 6 

(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), อ้างถึงในสุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์, การประเมินผล
การศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556), 14-15. 
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งอกงามช้าเร็วเพียงใดน้ัน สามารถท าได้โดยการสอบซ้ าหลังจากเรียนไปแล้วระยะหนึ่ง โดยใช้ข้อสอบ
ฉบับเดิม และเปรียบเทียบดูว่าเด็กมีพัฒนาการข้ึนลงปานใด 

2.  ด้านการแนะแนว  ในการแนะแนวมีหลักส าคัญว่า “ช่วยให้เด็กเข้าใจและช่วยตัวเอง
ได”้ การที่เด็กจะช่วยตัวเองได้น้ัน ครูจะต้องท าให้เด็กเข้าใจในความสามารถของตนเอง ดังนั้นการวัด
และประเมินผลจึงมีบทบาทส าคัญต่อการแนะแนว ดังนี้ 

2.1 การรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เป็น
การท าให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความสามารถที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้แนะน าเด็กได้ตรงกับความถนัด 
การกระท าดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเด็กมาก เพราะผู้ปกครองจะไม่บังคับให้เด็กเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆ ตามที่ผู้ปกครอบชอบโดยไม่ค านึงถึงสมรรถภาพที่แท้จริงของเด็ก อันเป็นเหตุให้ไม่
สัมฤทธ์ิผลในการเรียน 

2.2 ช่วยให้เด็กเห็นภาพของตนเองได้แจม่ชัดย่ิงข้ึน ท าให้เดก็เข้าใจตนเองซึง่จะท า
ให้การแนะแนวด าเนินไปอย่างราบรื่น 

2.3 ผลจากการสอบจะช่วยให้ครูแนะแนวเข้าใจถึงปัญหาของเด็กแต่ละคน 
3. ด้านการบริหาร ผลจากการสอบสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการ

บรหิาร ดังนี ้ 
3.1 ช่วยในการพิจารณาจัดหอ้งเรียน ว่าควรจัดอย่างไรจงึจะส่งผลในด้านการศึกษา

ได้ดีที่สุด เช่น การแบ่งเป็นห้องเด็กเก่ง-อ่อน หรือจัดคละกันไป 
3.2 ช่วยในการจัดเด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นเข้าช้ันเรียน ว่าควรจะจัดใหเ้ข้าเรียน

ห้องใด จึงจะเหมาะกับความสามารถที่แท้จริง โดยดจูากผลการสอบทีเ่ด็กท าไดจ้ากโรงเรียนเดมิ หรอื
อาจจะให้เดก็สอบข้อสอบฉบบัใหม่ก็ได ้

3.3 ช่วยในการจัดกลุ่มประเภทเดก็พิเศษ เช่น พวกกลุม่เรียนช้า หรือกลุม่ที่มี
ความสามารถพเิศษ ครูจะได้จัดการสอนพิเศษหรือสอนซอ่มเสริม 

3.4 ใช้ในการประเมินค่า หรือตรีาคาการศึกษาเป็นส่วนรวม ว่าหลักสูตรหรือวิธี
สอนแบบนี้เหมาะสมเพียงใด ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงก าหนดไว้หรือไม่ 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ กล่าวถึง ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลไว้สอดคล้องกัน ดังนี้26 
1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง เกิดแรงจูงใจในการเรียน  

เข้าใจเนื้อหาที่เรียน และท าให้ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนย่ิงข้ึน   
2. ประโยชน์ต่อครู  ท าให้ครูทราบผลการเรียนของผู้เรียนว่าเก่งอ่อนเพียงใด ทราบผล 

                                                             
26 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 

บริษัทเฮ้าสอ์อฟเคอร์มสิท์. จ ากัด, 2556), 23-24. 
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การบรรลุจุดประสงค์การเรียนของผู้เรียนว่าผ่านจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด ใช้เป็นแรงกระตุ้นผู้เรียน
ให้สนใจการเรียนมากยิ่งข้ึน และช่วยให้ครูได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ 

3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ท าให้ผู้บริหารทราบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เช่น  
มาตรฐานความสามารถของผู้เรียน ความสามารถของครู ใช้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์โรงเรียน และใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุง พัฒนาโรงเรียน 

4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ท าให้ผู้ปกครองทราบความสามารถในการเรียนของบุตร 
หลาน รู้จักและเข้าใจบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการท างาน
หรือศึกษาต่อของบุตรหลาน   

5. ประโยชน์ต่อการแนะแนว ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษา แนะน าผู้เรียนในการ 
เลือกอาชีพ ศึกษาต่อ หรือปัญหาส่วนตัว และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประชาสัมพันธ์ หรือแนะน า
โรงเรียน 

6. ประโยชน์ต่อการวิจัย เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถน าไปใช้เป็น 
เครื่องมือในการวิจัยได้ และข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวิจัยต่อไปได้ 
 

จากประโยชน์ของการวัดและประเมินผลดังกล่าว สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผล
การศึกษามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย เช่น ผู้เรียนท าให้ได้ทราบผลการเรียนของตนเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนตนเอง ครูได้ทราบข้อมูลผู้เรยีนเพือ่ปรบัปรงุพฒันาการสอนของตน ผู้บริหารใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนบุตรหลานเพื่อการแก้ไข พัฒนา หรือ
ส่งเสริม ร่วมกับครู และโรงเรียน   

1.5  การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
เนื่องจากการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้

ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายๆ ชนิดมาวัดว่าหลังจากเรียนจบแล้ว ผู้เรียนมี
สัมฤทธิผลในสิ่งที่ เรียนไปแล้วมากน้อยเพียงใด การวัดผลการศึกษาในปัจจุบันจะวัดครอบคลุม
สมรรถภาพของผู้ เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย 2) ด้านจิตพิสัย และ 3) ด้านทักษะพิสัย         
การประเมินผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจึงต้องน าผลจากการวัดทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าว มาใช้ในการ
ประเมิน27   

 

 

 
                                                             

  
27

 สมบูรณ์  ชิตพงศ์, การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย, เอกสาร
การสอนชุดวิชา สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9-15, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), 5. 
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1.5.1 การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain)   

1. จุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัยของบลูมตามแนวคิดเดิม (Bloom’s 
Original Taxonomy)                                                             

การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย เป็นการวัดและประเมินความรู้
ความสามารถทางสมอง และสติปัญญาของผู้เรียน ซึ่งนิยมใช้จุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูม (Benjamin S. Bloom) โดยมีการจ าแนกความสามารถด้านพุทธิพิสัยออกเป็น 6 ระดับ คือ28

 

1.1 ความรู้ความจ า (knowledge) หมายถึง ความสามารถทางสมองของผูเ้รียน
ในการรบัรู้ (ฟัง/อ่าน) รักษาความรู้ (จ า) และระลึก (ตอบ) ถึงเรือ่งราวที่เคยได้เรียนรู้แล้ว ซึ่งเป็น
เรื่องราวทีเ่ป็นประสบการณ์ทีเ่คยเรียนรู้ในหอ้งเรียน เป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนโดยตรง เป็น
ความรู้ที่ตรงตามค าบรรยาย เอกสารหรือต ารา ทัง้นี้ผูเ้รียนไม่จ าเป็นต้องน าความรูท้ี่ได้รับไปเรียบเรียง
ใหม ่   

1.2 ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการใช้กระบวน 
การทางความคิดในการน าความรู้ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ต่างๆ มาท าให้มีความหมายข้ึน โดยการ
อธิบายตัวความรู้หรือข้อเท็จจริงในรูปแบบใหม่ที่มีเค้าเหมือนเดิม ตลอดจนสามารถจับเอาข้อเท็จจริง
ต่างๆ มาสัมพันธ์กันจนสามารถกล่าวได้เป็นอีกแบบหนึ่งจนถึงขยายความสัมพันธ์นั้นๆ ออกไปให้
กว้างไกลจากข้อเท็จจริง 

1.3 การน าไปใช้ (application) หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมาแล้วไปแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน แต่
อาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน  

1.4 การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว 
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนว่าประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยๆ อะไร เพื่อสามารถบ่งช้ีถึง
ความส าคัญของส่วนย่อยและความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันของส่วนย่อยๆ นั้น  

1.5 การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม หรือ
ผสมผสานส่วนประกอบย่อยทั้งหลายให้เป็นส่วนรวม ซึง่เป็นองค์รวมใหม่ที่กลมกลืนอย่างมีความหมาย    
ที่ก่อใหเ้กิดผลลัพธ์ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 

                                                             
28 รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์, การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย, เอกสารการสอน                

ชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพสิัย หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557), 23-26. 
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1.6 การประเมินค่า (evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีค่า หรือ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. จุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัยของบลูมตามแนวคิดใหม่ (Revised 
Bloom’s Taxonomy)  

      

แอนดอร์สัน และ แครทโวทล์ (Anderson & Krathwohl) ได้ท าการ
ปรับปรุงการจ าแนกจุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัยใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้งาน โดยน าเสนอ
แนวคิดไว้ในหนังสือเรื่อง “A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing : A Revision of 
Bloom's Taxonomy of Educational Outcomes” ในปี 2001 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในสองประเด็น คือ 1) การปรับเปลี่ยนค าศัพท์ที่ใช้เป็นช่ือในกระบวนการ
ทางพุทธิพิสัย และ2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจุดมุ่งหมาย ดังนี้29 

 

2.1 การปรบัเปลี่ยนค าศัพทท์ี่ใช้เป็นช่ือในกระบวนการทางพุทธิพิสัย 
การปรับปรงุจุดมุง่หมายทางการศึกษาด้านพุทธิสัยของบลูมตามแนวคิด

ใหม่นี้ ได้มีการปรบัปรุงในเรื่องของการใช้ค าศัพท์ และการนยิามค าศัพท์ใหม่ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบกระบวนการทางพทุธิสัยที่ใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่  
 

กระบวนการและค าศัพท์เดิม กระบวนการและค าศัพท์ใหม่ 
1. ความรู้ (knowledge)  1. จ า (remembering)  
2. ความเข้าใจ (comprehension)  2. เข้าใจ (understanding)  
3. การน าไปใช้ (application)  3. ประยุกต์ใช้ (applying)  
4. การวิเคราะห ์(analysis)  4. วิเคราะห ์(analysing)  
5. การสังเคราะห ์(synthesis)  5. ประเมินค่า (evaluating)  
6. การประเมินค่า (evaluation)  6. สร้างสรรค์ (creatimg)  

 
ล าดับข้ันของกระบวนการและค าศัพท์ใหม่อธิบายได้ ดังนีแ้สดง 
1. จ า (remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกไดร้ายการได้  

บอกได้ ระบุ บอกช่ือได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้ 
2. เข้าใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 

ยกตัวอยา่ง สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้  
3. ประยุกต์ใช้ (applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต ์

ใช้ แก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้แก้ไขปัญหาได้ 

                                                             
29

 วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสทิธ์ิ, การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ของบลูม (Revised Bloom’s Taxonomy), เข้าถึงเมื่อ 29 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.watpon.com/journal/bloom.pdf.                                                                                                                 
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4. วิเคราะห ์(analysing) หมายถึง ความสามารถในการเปรยีบเทียบ 
อธิบายลักษณะ การจัดการ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ 

5. ประเมินค่า (evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ 
วิจารณ์ ตัดสิน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 

6. สร้างสรรค์ (creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ 
(design) วางแผน ผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้  
 

2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจุดมุ่งหมายทางพุทธิพสิยั 
การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมตาม

แนวคิดใหม่ยังได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของโครงสร้างจากเดิมมีเพียงมิติเดียว ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็น 2 
มิติ ดังตารางที่ 2   
 

ตารางที ่2 มิติของความรู้และมิติของกระบวนการทางพทุธิพิสัย 
 

มิติของความรู้ มิติของกระบวนการทางพุทธิพิสัย 
จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 

ความรู้ในข้อเท็จจริง 
(factual knowledge) 

      

ความรู้ในความคิดรวบยอด 
(conceptual knowledge) 

      

ความรู้ในกระบวนการ 
(procedural knowledge) 

      

ความรู้ในอภิปัญญา 
(meta-cognitive knowledge) 

      

 
 

1.5.2 การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย (affective domain)   

ค าว่า “จิตพิสัย” หรือ “เจตพิสัย” ตรงกับค าภาษาอังกฤษ ว่า “affective 
domain” หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความพึงพอใจ เจตคติ 
ความสนใจ แรงจูงใจ ค่านิยม ความช่ืนชอบ มโนทัศน์แห่งตนเอง การควบคุมตนเอง คุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งบลูม (Benjamin S. Bloom) ได้ก าหนดระดับข้ันที่เป็นพฤติกรรมย่อย
ของจิตพิสัยออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้30 

                                                             
30

 วิษณุ  ทรัพย์สมบัต,ิ เจตพิสัยและทักษะพิสัยในกระบวนการจัดการศึกษา, เอกสาร     
การสอนชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพสิัยและทักษะพิสัย หน่วยที่ 1-8, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรงุเทพฯ : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2557), 13-15. 
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1. ข้ันต้ังใจรับ (receive) เป็นความรู้สึกรับรู้ทีเ่กิดข้ึนต่อปรากฏการณ์หรือสิ่งเร้า
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจึงแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดข้ึน 

2. ข้ันการตอบสนอง (respond) เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความ
เต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้าน้ัน ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้วของบุคคล 

3. ข้ันการเห็นคุณค่า (value) เป็นการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับในสังคม 
การยอมรับนับถือในคุณค่าน้ันๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลายเป็นความเช่ือ แล้วจึงเกิด
ทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 

4. ข้ันการสร้างคุณค่า (organise personal value system) เป็นการสร้าง
แนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดข้ึนโดยอาศัยความสัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไป แต่ถ้าขัดกัน
อาจไม่ยอมรับ อาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 

5. ข้ันการสร้างลักษณะของตนเองตามสิ่งที่เห็นว่ามีคุณค่า (internalize value 
system) เป็นการน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่
ถูกต้องดีงาม  

1.5.3 การวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain)   

ทักษะพิสัย (psychomotor domain)  หมายถึง  พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถ
เชิงปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่ต้องการอาศัยการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อกับการท างานของระบบประสาทต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยสั่งการ เช่น  การเคลื่อนไหว
อวัยวะต่างๆ ในการท ากิจวัตรประจ าวัน เล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือท ากิจกรรมอื่นๆ หากได้รับฝึกฝนการ
ท างานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ให้มีการประสานสัมพันธ์กันย่อมก่อให้เกิดความช านาญ หรือ
ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยบลูม (Benjamin S. Bloom) ก าหนดระดับข้ันของพฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัยออกเป็น 5 ระดับ คือ31 

1. การลอกเลียนแบบ (imitation) เป็นการให้ผูเ้รียนได้รบัรูห้ลักการปฎิบัติที่
ถูกต้องหรือเป็นการเลือกหาตัวแบบทีผู่้เรียนสนใจแล้วลงมือท าตามแบบ 

2. การท าตามแบบโดยมีการช้ีแนะ (manipulation) เป็นพฤติกรรมที่ผูเ้รียน
พยายามฝึกฝนตามแบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ าเพื่อใหต้นเองเกิดทักษะตามแบบที่ตนเองสนใจให้
ได้  หรือเป็นความสามารถในการปฎิบัตงิานได้ตามค าแนะน าของผู้อื่น 
                                                             

31
 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 

บริษัทเฮ้าสอ์อฟเคอร์มสิท์. จ ากัด, 2556), 40-42. 
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3. การหาความถูกต้อง (precision)  เป็นพฤติกรรมทีผู่้เรียนสามารถปฎิบัติได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องช้ีแนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฎิบัติ 

4. การกระท าอย่างต่อเนื่อง (articulation) เมื่อผู้เรียนตัดสนิใจเลอืกรปูแบบที่
เป็นของตัวเองแล้วจึงกระท าตามรปูแบบอย่างต่อเนื่อง  จนปฎิบัติงานที่ยุง่ยากซบัซ้อนได้อย่างรวดเร็ว  
ถูกต้อง คล่องแคล่ว  ซึ่งการทีผู่้เรียนเกิดทักษะนี้ได้ จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ (naturalization) เป็นพฤติกรรมทีผู่้เรียน
ได้เรียนรูจ้ากการฝกึอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฎิบัติได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่าง
ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฎิบัติในระดบัสงู 

 

สรุปได้ว่า ในการวัดและประเมินผลการศึกษานั้น จะต้องวัดให้ครอบคลุม
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ซึ่งการวัดและ
ประเมินผลด้านพุทธิพิสัยเป็นการวัดและประเมินความรู้ความสามารถทางสมอง และสติปัญญาของ
ผู้เรียน การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยเป็นการวัดและประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมที่เกิดข้ึน
ทางจิตใจ ส่วนการวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสยัเป็นการวัดและประเมินความสามารถในเชิงปฏิบัติ    

2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 

การวัดและประเมินผลการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาหลายประการ เช่น 
ช่วยให้ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง หรือ
ส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียน และเป็นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในการรู้จักตนเองและพัฒนาตนเองต่อไป 
นอกจากนี้ยังเป็นผลสะท้อนให้ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้
ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีกว่าเดิม และเป็นผลสะท้อนให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารทางการศึกษา ทั้งระดับโรงเรียนและระดับสูงกว่าโรงเรียน ผลจากการวัด
และประเมินผลการศึกษา จึงเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาการศึกษา ทั้งการแสวงหานวัตกรรม
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวางโครงการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหา 
ดังนั้น การวัดและประเมินผลการศึกษาจึงเป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ที่ผู้บริหารและครูจะต้องร่วมกัน
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ32 

 

                                                             
32 กมล ภู่ประเสริฐ, แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชาการบรหิารและการจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษา หน่วยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพ : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 5. 
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2.1  ความหมายของการบริหารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษา 

กมล  ภู่ประเสริฐ กล่าวว่า การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งกลุ่มบุคคลได้
ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้33 

สวนดี  นานอน กล่าวว่า กิจกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นการก าหนด
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลายและชัดเจน34 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ กล่าวว่า การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
ควรใช้หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมท า (participation & collaboration) โดย
เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนกับผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของ
สถานศึกษา ซึ่งบุคลากรแต่ละฝ่ายควรมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการประเมินผลการเรียน35 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ ทุกฝ่ายทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษา 

2.2  ขอบข่ายของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มีขอบข่ายของงานที่
ส าคัญ 3 ประการ  ได้แก่ การบริหารจดัการในด้านการเตรียมการก่อนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การบริหารจัดการในด้านการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา และการบริหารจัดการในด้าน
การประเมินและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้36 

                                                             
33

 กมล ภู่ประเสริฐ, ขอบข่ายการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล, 
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา, หน่วยที่ 1-7, 
พิมพ์ครั้งที่ 8 (นนทบรุี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2552), 5. 

34
 สวนดี นานอน, “การจัดการความรู้ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 

14 จังหวัดภาคใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554), 21. 

35 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : 
บริษัทเฮ้าส์ ออฟ เคอรม์ิสท์ จ ากัด, 2556), 253. 

36 กมล ภู่ประเสริฐ, ขอบข่ายการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล, 
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา, หน่วยที่ 1-7, 
พิมพ์ครั้งที่ 8 (นนทบรุี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 5-26. 
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1. การบริหารจัดการในด้านการเตรียมการก่อนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วยการบริหารในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1  การเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษาที่จะต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อให้การด าเนินงานวัดและประเมินผล
การศึกษาเป็นไปด้วยดี ได้แก่ 1) เอกสารและแบบพิมพ์เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียน ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น แบบกรอกคะแนนประเมินผลประจ าปี สมุด
ประจ าช้ัน สมุดประเมินผลรายวิชา สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ฯลฯ 2 ) เอกสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น ต ารา ที่ให้ความรู้ความเข้าใจ และตัวอย่างเกี่ยวกับ
ทฤษฎีหรือหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาใช้ศึกษาค้นคว้า และใช้เป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา 3) การเตรียมบุคลากร ในการเตรียมบุคลากรมี 3 ด้าน ด้านแรก ได้แก่ การจัดหาบุคลากรที่
จะมาปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน โดยพิจารณาถึงวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และความสนใจในด้านนี้ รวมทั้งจะต้องจัดหาคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ครูอาจารย์ที่ท าหน้าที่สอน
รายวิชาต่างๆ ช้ันต่างๆ โดยมีครูอาจารย์ในต าแหน่งวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นเสมือนเลขานุการ
คณะกรรมการ หรือคณะท างาน การเตรียมบุคลากรในด้านที่สอง คือ การเตรียมบุคลากรก่อนการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมาย
และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบต่างๆ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชา และการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการวัดและประเมินผลที่ร่วมกันท า ให้เข้าใจตรงกันทั้งหมด เพื่อให้ทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบในแผนงาน หรือโครงการนั้นๆ และระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
แต่ละช่วงเวลา และการเตรียมบุคลากรในด้านที่สาม คือ การพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในงานการวัดและประเมินให้สูงข้ึนกว่าเดิม 4) เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ก่อนที่จะท าการ
วัดและประเมินผลการศึกษาจะต้องมีเครื่องมือและวิธีการที่ชัดเจนให้คณะครูอาจารย์ได้ใช้ ในกรณี
สถานศึกษาได้รวบรวมเครื่องมือและก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้เรียบร้อยแล้ว งานในข้ันนี้เป็น
เพียงการพิจารณาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น แต่ถ้าสถานศึกษายังขาดแคลนเครื่องมือ
วัดที่มีคุณภาพ งานนี้จะเป็นงานหลักที่ส าคัญอีกงานหนึ่งที่จะต้องด าเนินการ 

1.2  การวางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการที่จะให้มีการ
วางแผนการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยข้ันตอนและกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหาของการวัดและประเมินผลการศึกษา 2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และเป้าหมายของงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 3) ก าหนดวิธีด าเนินการของงานแต่ละงาน เช่น 
งานพัฒนาบุคลากร  งานพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล งานด าเนินการวัดและ
ประเมินผล งานวิเคราะห์และรายงานผลการวัดและประเมินผล งานซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน และ
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งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่เรียนเก่ง งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน งานสร้างคลัง
ข้อสอบ งานติดตามและนิเทศ 4) การประสานต่างๆ 5) การเขียนโครงการและแผนงาน 

2. การบริหารจัดการในด้านการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  ซึ่ง
ประกอบด้วยการบริหารในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1 การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ในการวัดและประเมิน
นักเรียนตามแผนที่วางไว้ การบริหารและการจัดการจะประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1) การประชุม
ช้ีแจงบุคลากรของโรงเรียนเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้เข้าใจร่วมกันถึงประโยชน์
สูงสุดของการวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดของสถานศึกษาและแต่ละงาน
ย่อย 2) การก ากับหรือการติดตามงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ 
หรือหัวหน้างานจะต้องก ากับหรือติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการที่วางไว้ 3) การนิเทศ
งานวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศงานวัดและประเมินผลการศึกษาซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา โดยปกติจะกระท าควบคู่ไปกับการก ากับ
และติดตาม การนิเทศงานวัดและประเมินผลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกีย่วกับความรู้ความเข้าใจในหลกัการ
และวิธีการวัดและประเมินผล ทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล   

2.2 การวิเคราะห์ผลและการรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วยงานต่อไปนี้ 1) งานวิเคราะห์ผล หลังจากได้ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลแล้วการบริหาร
ในข้ันต่อไป คือ การจัดให้มีการวิเคราะห์ และการแปลผลการวัดและประเมิน ซึ่งกิจกรรมการวิเคราะห์
จะเป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติ เช่น การหาคะแนนรวม การหาคะแนนเฉลี่ย หาค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของแต่ละจุดประสงค์ บทเรียน หรือรายวิชา การหาค่าสัมประสิทธ์ิของการกระจาย 
(coefficient of variation) ของแต่ละจุดประสงค์ บทเรียน หรือรายวิชา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมการแปล
ผลการวิเคราะห์ ควรพิจารณาประเมินใน 4 ด้าน คือ 1.1) ระดับความสามารถหรือคุณลักษณะของ
นักเรียนโดยเฉลี่ยในแต่ละรายวิชา และแต่ละห้องเรยีน แต่ละช้ันเรียน ถึงระดับที่น่าพอใจหรือไม่เพียงใด 
ความสามารถหรือคุณลักษณะใดที่ยังมีระดับไม่น่าพอใจ มีข้อบกพร่อง หรือมีจุดอ่อนในลักษณะใด      
1.2) รายช่ือนักเรียนที่เรียนดีและรายช่ือนักเรียนที่เรียนอ่อนในแต่ละรายวิชา และแต่ละห้องเรียนที่ควร
จะได้รับการส่งเสรมิ หรือควรได้รับการซ่อมเสรมิแลว้แต่กรณี  1.3) การเปรียบเทียบความสามารถ หรือ
คุณลักษณะนักเรียนตามรายวิชา และรายช้ันของนักเรียนรุ่นปจัจบุันกับนักเรียนรุน่ก่อนๆ (เท่าที่มีข้อมูล
เปรียบเทียบได้) โดยพิจารณาในแง่ความก้าวหน้าในด้านคุณภาพการศึกษาว่ามีการพัฒนาข้ึนหรือไม่ 
การเปรียบเทียบลักษณะนี้จะช่วยในการพิจารณาต่อไปว่า โครงการทางวิชาการของสถานศึกษา การ
ปรับปรุงการเรยีนการสอน การปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดี
ข้ึนกว่าเดิมหรือไม่ หากมีจุดใดที่การพัฒนายังไม่ดีข้ึน จะได้เป็นข้อมูลในการแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าทั้ง
การเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษามาใช้ในปีต่อไป และ 1.4) ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุง
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การเรียนการสอนในแต่ละจุดประสงค์ หรือสมรรถภาพ  แต่ละรายวิชา แต่ละห้องเรียนว่าควรมีการ
ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร 2) การรายงานผล โดยการจัดท ารายงานผลต่อสถานศึกษา และการรายงาน
ผลต่อผู้ปกครอง 3) การน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา เช่น การปรับปรุง
หลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปรับปรุงการบริหาร
สถานศึกษา การจัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และการจัดท าคลังข้อสอบ  

3. การบริหารจัดการในด้านการประเมินและพัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการบริหารในเรื่องต่อไปนี้ 

3.1 การประเมินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  การประเมินงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1) การพิจารณาการบรรลุจุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายของงานย่อยแต่ละงาน โดยดูจากผลผลิตของงานเทียบกับจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย                
2) การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละงาน โดยข้อมูลส่วนนี้ได้มาจากการสังเกต การสนทนา ใน
ระหว่างการก ากับ ติดตาม และนิเทศงาน 3) การประเมินปัจจัยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วยบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลา งบประมาณและสิ่งอื่นๆ  ในการประเมิน
จะต้องค านึงถึงเรื่องความเพียงพอของปัจจัย และคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เพียงพอหรือไม่  ความรู้ความเข้าใจและทักษะของบุคลากรเป็นอย่างไร  ระยะเวลาที่ก าหนดให้เป็นไป
ได้เพียงใด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเหมาะสมหรือไม่ งบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานมีเพียงพอหรือไม่   

รูปแบบการประเมินดังกล่าว เป็นรูปแบบการประเมินระบบงานโดยค านึงถึง
องค์ประกอบด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัย ทั้งสามองค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ต่อกัน  กล่าวคือ  ปัจจัยมีส่วนท าให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ กระบวนการที่ดีจะท าให้ได้ผลผลิตที่
ต้องการ ฉะนั้น ในการประเมินเมื่อพบข้อบกพร่องที่ผลผลิตของงานแต่ละงาน เป็นเครื่องช้ีว่า
กระบวนการท างานและปัจจัยยังมีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง  

3.2 การพัฒนางานการวัดและประเมินผลการศึกษา จากการประเมินงานการวัด
และประเมินผลการศึกษา คณะบุคลากรในสถานศึกษาจะทราบถึง ข้อดีและข้อบกพร่องของผลผลิต  
กระบวนการ และปัจจัยที่ใช้ในงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ในส่วนของข้อดีของทุก
องค์ประกอบควรด ารงรักษา หรือพัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิม ในส่วนของข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไข 
ในการพิจารณาข้อบกพร่องมีหลักส าคัญในการด าเนินงานอยู่ที่ควรระลึกเสมอว่า องค์ประกอบทั้งสามนี้
สัมพันธ์กัน ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  องค์ประกอบของการประเมินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

2.3  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษามบีทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบในด้านการวัดและ
ประเมินผล ดังนี้37 

1. ก าหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลในเรื่อง 
1.1 ประเภทของข้อสอบที่ใช้วัดผล 
1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ จ านวนครั้งที่สอบและการเก็บคะแนนสอบแต่ละครั้ง 
1.3 มาตรฐานในการสอบวัดผล 
1.4 การเตรียมแบบฟอร์มส าหรับรายงานผลการสอบแกผู่้ปกครอง 

2. จัดหาวัสดุอปุกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการสอบ เช่น เครื่องพมิพ์  
เครื่องโรเนียว ตลอดจนเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 

3. พยายามส่งเสริมครูอาจารย์ให้มีความรู้ทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการ
ฝึกอบรม การประชุมปฏิบัติการในด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การให้คะแนน การประเมินผลข้อสอบ 
ตลอดจนการรายงานผลการสอบ 

4. การจัดตารางสอบ หอ้งสอบ และระเบียบในการสอบและการคุมสอบ 
5.  ควรมีการประเมินผลการสอบ หากมีการบกพร่องจะได้หาทางแก้ไขต่อไป หรอื

เสนอแนวทางในการน าไปปรบัใช้ในครั้งต่อไป 

 

 

 

                                                             
37 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 167-168. 

ผลผลิต 
 

กระบวนการ 
 

ปัจจัย 
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2.4  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา 

บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของหัวหน้างานวัดและประเมินผล มีดังนี้38 

1.  จัดหาแบบพิมพ์ทีเ่กี่ยวกบัการวัดและประเมินผลการเรียน 
2. จัดท าเอกสาร จัดหาข่าวสารที่เป็นความรูเ้กี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 

เพื่อเผยแพร่ให้ครอูาจารย์ได้ทราบทั่วกัน 
3. ศึกษาระเบียบ ค าถาม ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกบัการวัด

และประเมินผลการเรียนอยู่เสมอ 
4.  ดูแลให้ครูอาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลให้ถูกต้อง 
5. พิจารณาตัดสินปัญหาการเทียบโอนผลการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน 
6. ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ทีผ่่านการอบรม หรือศึกษาทางการวัดและประเมินผล ได้มี

บทบาทในการพฒันาการวัดและประเมินผลการเรียน 
7. ตรวจสอบการใหร้ะดับคะแนนของครูอาจารย์ ก่อนทีจ่ะส่งไปยังผูบ้รหิาร

สถานศึกษาเพื่ออนมุัติผลการสอบ 
8. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารอื่นตาม

ความจ าเป็นที่ต้องใช้เกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลการเรียน 
10. ด าเนินการเกี่ยวกบัการท าลายเอกสารการวัดและประเมินผลที่หมดความจ าเป็น

แล้ว 
11. ดูแล บ ารุงรกัษา และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

12. เสนอโครงการและรายงานตามล าดับช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
38 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 168-169. 
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2.5  พัฒนาการของการวัดและประเมินผลการศึกษาของไทย  

ส.วาสนา  ประวาฬพฤกษ์ ได้แบ่งพัฒนาการของการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
ไทยออกเป็น 3 ยุค ดังนี้39 

ยุคที่หนึ่ง เป็นยุคที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินการศึกษาตามแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของไทเลอร์ (Tyler) ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมี
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นจุดเริ่มต้นการวัดและประเมินผลการศึกษา  เน้นความสามารถของสมอง
โดยการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่เน้นข้อสอบแบบอัตนัย ดังแผนภูมิที่ 3 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3  การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของไทเลอร ์

ยุคที่สอง เป็นยุคที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้อย่างง่าย (simple model) ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายตาม
หลักพฤติกรรมย่อย ๆ ของหลักสูตรการวัดและประเมิน เน้นวัดความสามารถทางด้านสมองจาก
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และแปลความจากสถิติโดยใช้เครื่องมือที่เน้นข้อสอบปรนัย ดังแผนภูมิที่ 4 

 

 

 

กระบวนการย้อนกลับ 

แผนภูมิที่ 4  รูปแบบการเรียนการสอนอย่างง่าย 
                                                             

39 ส.วาสนา ประวาฬพฤกษ์, การประเมินการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), 9. 

  

 

 

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 

วัดและประเมินการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ยุคที่สาม เป็นยุคที่มีแนวคิดการวัดและประเมินการศึกษาตามสภาพจริง (authentic 
assessment) กล่าวคือ เน้นการประเมินที่หลากหลาย วัดและประเมินผู้เรียนอย่างมีความหมาย 
สะท้อนกับชีวิตจริงให้ความส าคัญกับความแตกต่างของผู้เรียน ลักษณะการวัดและประเมินที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพคุณลักษณะความต้องการของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการ
วัดและประเมินจะสะท้อนกับลักษณะของผู้เรียนอย่างมีความหมาย เครื่องมือที่ใช้มีหลากหลาย วัดและ
ประเมินตามลักษณะที่พึงประสงค์  

ศิริชัย  กาญจนวาสี ได้ใช้แนวคิดของครอนบัช (Cronbach) และคณะ, กูบา (Guba) 
และ ลินคอล์น (Lincoln), มาดัส (Madaus), สไครเว็น (Scriven) และ สตัฟเฟิ่ลบีม (Stufflebeam) 
เป็นหลักในการแบ่งพัฒนาการของการวัดและประเมินผลการศึกษาออกเป็น 7 ยุค ดังนี้40   

1. ยุครุ่งอรุณแห่งความเรืองปัญญา (ค.ศ.1600-1800) เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เข้า
มามีบทบาทส าคัญในการลบล้างความเช่ือทางไสยศาสตร์ ความคิดเชิงเหตุผลเข้ามาทดแทนความคิด
แบบประเพณีนิยม เริ่มใช้ค าว่า statistics” หรือ “สถิต”ิ ซึ่ง หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบริหารรัฐ โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี และอังกฤษ มีการน า
ข้อมูลตัวเลขมาใช้ประเมินเงื่อนไขปัญหาทางสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและยกระดับ “สุข
ปฏิบัต”ิ ในชีวิตประจ าวัน และใช้ข้อมูลจากการส ารวจนี้มาตัดสินคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อเป็น
รากฐานในการของบประมาณ  ข้อมูลทางสถิติ และการประเมินในยุคนี้จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรอง
ทางการเมือง     

2. ยุคการสร้างแนวคิดการวัดและการประเมิน (ค.ศ.1801-1900) เป็นยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม มีการปฏิรูปโครงสรา้งทางการศึกษา โดย ไรซ์ (Joseph M. Rice) ชาวอเมริกาเป็นผู้น าใน
การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปการศึกษา และได้รับการยกย่องขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งการวิจัยทาง
การศึกษา” ไรซ์ ได้ริเริ่มน าการวิจัยเชิงทดลอง และเทคนิคการออกแบบการทดลองมาใช้ในการวิจัย
และประเมินผลเป็นคนแรก 

3. ยุคการวัดและการประเมินประสิทธิภาพ (ค.ศ.1901-1930) เป็นยุคที่ความคิด
ทางด้านวิทยาศาสตร์การจัดการเข้ามามีอิทธิพลต่อทฤษฎีการบริหารทางการศึกษาและอุตสาหกรรม  
เริ่มมีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน โดยการพัฒนาแบบทดสอบที่มีมาตรฐาน 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ธอร์นไดค์ (Robert Thorndike) เป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาแบบทดสอบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ จนได้รับการขนานนามว่า 
“บิดาแห่งการทดสอบ”  

                                                             
40

  ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 25 – 41.  
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4. ยุคการประเมินอิงวัตถุประสงค์  (ค.ศ.1931-1945) ยุคนี้เกิดแนวคิดในการ
ประเมินที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดย ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) เป็นผู้วางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักสูตร และการประเมิน  โดยมองหลักสูตรเป็นกลุ่มประสบการณ์ของการเรียนการสอนที่ได้รับการ
วางแผนออกแบบและน าไปปฏิบัติเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของ 
“วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม” ที่ก าหนดไว้  ไทเลอร์ เป็นผู้สร้างแนวคิดในการประเมินที่มีความชัดเจน
เป็นคนแรก เขาได้ใช้ค าว่า “การประเมินทางการศึกษา” ซึ่งหมายถึง “กระบวนการวัดคุณค่าของ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อันเกิดจากการเรียนการสอน” จึงได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งการ
ประเมิน”  

5. ยุคการประเมินโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน (ค.ศ. 1946 -1957) เป็นยุคที่มี
ความเจริญก้าวหน้าของ “แบบทดสอบมาตรฐาน” เริ่มมีการใช้เครื่องจักรในการตรวจข้อสอบ ไทเลอร์ 
และคณะ ได้รวมตัวกันก่อตั้ง สถาบันบริหารทดสอบทางการศึกษา (Educational Testing Service: 
ETS) การใช้แบบทดสอบมาตรฐานจึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยุคนี้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินของ
ไทเลอร์ ได้รับการพัฒนาออกไปกว้างขวาง รวมทั้งมีการพัฒนาเกี่ยวกับทฤษฎีการทดสอบ แต่แนวคิดนี้
ยังขาดเทคนิคในการระบุล าดับข้ันของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในระยะต่อมา บลูม (Bloom) 
และคณะ ตลอดจน แครทโวทล์ (Krathwohl) และคณะ ได้สร้าง “ระบบการจ าแนกวัตถุประสงค์
ทางการศึกษา” เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสมอง และอารมณ์ความรู้สึก 

6. ยุคการขยายตัวของทฤษฎีการประเมิน (ค.ศ.1958 -1972) ยุคนี้ได้เกิดมโนทัศน์
ใหม่ของการประเมิน เช่น การรับผิดชอบต่อผลการกระท า (accountability)  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-
ผลประโยชน์ (cost-benefit) การประกันคุณภาพ (quality  assurance)   

7. ยุคพัฒนาสู่การเป็นวิชาชีพ (ค.ศ. 1973 - ปัจจุบัน) ยุคนี้เทคนิคการประเมิน
ได้รับการพัฒนาครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นองค์ประกอบของการประเมิน เช่น การจ าแนกเป้าหมาย
และบทบาทของการประเมิน การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล บทบาทของนักประเมิน แนว
ทางการตัดสินคุณค่า และ การเมืองของการประเมิน นอกจากนั้นยุคนี้ยังมีการน าเสนอวิธีการใหม่ ๆ 
อย่างหลากหลาย มีการพัฒนาเทคนิคการประเมนิผลงานการประเมนิ ซึ่งเรียกว่า “Meta Evaluation” 
หรือ “อภิมานการประเมิน” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกันและตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน 
มีการก าหนด “มาตรฐานของการประเมิน”(Joint Committee on Standard for Educational 
Evaluation) มาตรฐานของการประเมินบุคลากร (Personnel Evaluation Standards) 

  

วิจิตร  ศรีสอ้าน กล่าวว่า การแบ่งช่วงเวลาพัฒนาการของการวัดและประเมินผล
การศึกษาของไทยออกเป็น 5 ช่วงนั้น ท าให้เห็นพัฒนาการของการทดสอบ  โดยในช่วงแรกก่อน พ.ศ. 
2478 ยังไม่มีการจัดการทดสอบ ช่วงต่อมา พ.ศ. 2478 – 2520 เริ่มมีการทดสอบช้ันประโยค ช่วงที่ 3 
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พ.ศ. 2521–2547 เป็นช่วงของการวางรากฐานของการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ส่วนช่วงที่ 4 และ 5 
นั้นเป็นช่วงของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความจริงมีการปฏิรูปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยขยายความในแต่
ละช่วง ได้ดังนี้41 

1. ช่วงก่อน พ.ศ. 2478 เริ่มจัดการศึกษามาก็จะเป็นบ้าน วัด วัง  ผู้สอนเป็นผู้จัดการ
สอบ ต่อมามีโรงเรียนเพิ่มข้ึน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานกลาง เป็นการสอบไล่ ซึ่งความหมายคือ การ
สอบเพื่อผ่านไปเรียนในช้ันที่สูงข้ึน ไม่ได้บอกระดับ แต่วัดความก้าวหน้าในการเรียน ซึ่งการสอบเป็น
ส่วนหนึ่งของการสอน เป็นกระบวนการเดียวกัน 

2. เมื่อมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ยังคงเรื่องการสอบเพื่อการเรียนรู้ และมี
การทดสอบระดับชาติเกิดข้ึน เป็นภาคบังคับ 4 ปี (ป.4) 7 ปี (ป.7) หรือการทดสอบจบ ม.8 โดย
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ออกข้อสอบ ดังนั้น การทดสอบในสมัยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ
ระดับโรงเรียน วัดความก้าวหน้าการเรียนรู้ และระดับชาติ วัดความสามารถเมื่อจบช้ัน เป็นการสอบ
รวม ซึ่งการทดสอบระดับชาติสามารถบ่งช้ีว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ท าให้เห็นความเหลื่อมล้ า จากนั้น
น ามาจัดท าเป็นนโยบาย และได้เป็นมาตรฐานระดับชาติ 

3.  ช่วงที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ พ.ศ. 2521–2547 ใช้โมเดลการศึกษาแบบ
พัฒนาการ (progressive education) ซึ่งเน้นที่เด็ก เป็นแนว child-centered และเป็นการศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคมจนน าไปสู่การยกเลิกการทดสอบระดับชาติ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสร้างผลกระทบมาก คือ 
การเลื่อนช้ันอัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบไปที่นโยบายพบว่า ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาไม่ได้มีการวาง
นโยบายในเรื่องนี้ แต่เข้าใจได้ว่าผู้บริหารในยุคนั้นซึ่งจบการศึกษามาจากสหรัฐอเมริกา ที่มีการสอบ
แบบปรนัย และให้อ านาจในการตัดสินเลื่อนช้ันเป็นของครู โรงเรียนที่มีความพร้อมเท่านั้นจึงจะสามารถ
ทดสอบและประเมินผลผู้เรียนเองได้ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเป็นผู้ก ากับ อย่างไรก็ตาม
การศึกษาระดับชาติไม่ได้หายไปเลยทีเดียว ในล าดับต่อมามี NT โดยกรมวิชาการ แต่ยังช้ามาก และมี
เฉพาะระดับประถมศึกษา โดยท าให้ได้บทเรียนที่ว่า ก่อนการเปลี่ยนแปลงใดต้องมีการเตรียมพร้อมให้ดี 

4.  ยุคปัจจุบัน แนวคิดที่ว่าให้โรงเรียนเป็นผู้วัดและประเมินผลเองยังมีประโยชน์อยู่ 
แต่ต้องมีการประกันคุณภาพภายนอก (quality assurance) โดย สมศ. เพื่อประโยชน์ในการน าผลมา
ปรับปรุงการเรยีนการสอน ไม่ใช่เพื่อการลงโทษ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กจะได้รับการศึกษาทั้งโอกาส
และคุณภาพเท่าเทียมกัน จึงต้องมีระบบการทดสอบและการประเมิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเทศและของโลก ซึ่งการทดสอบ การประเมินระดับชาติ แสดง
ผลรวมและภาพรวมของการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือคุณภาพผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

                                                             
41 วิจิตร  ศรีสอ้าน, บทบาทและทิศทางการทดสอบและประเมินระดับชาติต่อคุณภาพ

การศึกษาไทย, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) (กรงุเทพฯ : เอกสารอบรม, 
2557), 4. 
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประมวลประวัติ
การศึกษาไทย เรื่อง การสอบ การประเมินผลการศึกษา รวบรวมแบบหลักชัย (milestone) ของ
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดหรือริเริ่มขึ้นหรือจัดการข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย แล้วเรียงล าดับเหตุการณ์
ส าคัญ สรุปได้ดังนี้42 

1.  โบราณกาล มีการสอบทางธรรมซึง่เปน็การสอบปากเปล่าของพระภิกษุสงฆ์ตามวัด 
ตามระดับเปรียญประโยคต่างๆ ในบวรพุทธศาสนาของไทย 

2.  พ.ศ. 2423 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ผู้บงัคับการทหารมหาดเล็ก คิด 
(วางโครงการ) วิธีสอบไล่ข้ึนใหป้รากฏว่าใครได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตร โดยมีประกาศนียบัตรเป็นส าคัญ 

3.  พ.ศ. 2527 มีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรเป็นครั้งแรกที่วัดมหรรณพาราม 
เป็นจุดก าเนิดของการประถมศึกษาเพื่อปวงชนส าหรับประเทศไทย ตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การสอบไล่ครั้งแรกส าหรับวงการศึกษาไทยจึงเริ่มมีเมื่อวัน
จันทร์ เดือนห้า ข้ึนแปดค่ า ปีระกา จุลศักราช 1246 (พ.ศ. 2427)  

4.  พ.ศ. 2428 มีพระประกาศพระบรมราชโองการ ให้โรงเรียนทุกแห่งจัดการไล่
หนังสือทั่วประเทศ (สอบไล่) เมื่อวันศุกร์ เดือนสาม ข้ึนสองค่ า ปีระกา จุลศักราช 1247 ตรงกับวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2428 

5.  พ.ศ. 2433 มีพระราชบัญญัติการสอบ (examination act) แสดงถึงความส าคัญ
และความศักดิ์สิทธ์ิของการสอบที่มีก่อนหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็น
การวางระเบียบให้มีการสอบไล่วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้ึน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2434 
เป็นต้นไป 

6.  พ.ศ. 2438 มีหลักสูตร พ.ศ. 2438 โดยข้ันตอนของการจัดการศึกษามีความ
สมบูรณ์มากขึ้น กล่าวคือมีการจัดพิกัดการเรยีน มีแบบเรียน มีการจัดการเรียนการสอนและการสอบไล่
อย่างเป็นระบบ การจัดระบบการเรียนเป็น 3 ช้ันประโยค คือ ช้ันประโยค 1 ช้ันประโยค 2 และช้ัน
ประโยค 3 ช้ันประโยค 1 และ 2 ใช้เวลาเรียนประโยคละ 3 ปี ส่วนประโยค 3 ใช้เวลาเรียน 4 ปี การสอบ
ไล่และการวัดผล ทางราชการส่งข้าหลวงสอบไล่ไปเป็นผู้สอบ 

7.  พ.ศ. 2441 มีข้าหลวงออกไปสอบตามโรงเรียน พบปัญหานักเรียนไม่คุ้นเคยกับ
การสอบ จึงมีการจัดการซ้อมสอบ ในการสอบใช้ข้อสอบอัตนัย การวัดผลมี 2 ประเภท คือ แบบไล่เดี่ยว
เป็นรายบุคคล และคิดเป็นส่วนร้อยเช่นเดียวกันทั้งช้ัน 

8.  พ.ศ. 2445 มีหลักสูตร พ.ศ. 2445 หลักสูตรฉบับนี้จัดท าตามประกาศใช้แผนการ
ศึกษา พ.ศ. 2445 มีการตั้งคณะกรรมการการสอบไล่ ประกอบด้วย นายตรวจแขวงของกรมศึกษาธิการ 

                                                             
42 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), วัดผลเพ่ือพัฒนาน าคุณค่า

การศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : เอกสารอบรม, 2557), 1-15. 
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ครูโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพฯ 2 คน และในมณฑลต่างๆ ให้เจ้าคณะมณฑลแต่งตั้งกรรมการผู้มี
ความรู้ความสามารถดี ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ 

9.  พ.ศ. 2446 มีระเบียบก าหนดให้มีกองตรวจวิชา ท าหน้าที่ตรวจสอบความรู้ของผู้ที่
ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรและวิธีสอบไล่ 

10. พ.ศ. 2451 จัดต้ังกองสอบไล่วิชา ท าหน้าที่สอบไล่และตัดสิน แทนงานของกอง
ตรวจวิชา การสอบมีการกระจายให้ท าได้ตลอดปี  และมีการจัดสอบพร้อมกันเฉพาะช้ันตัวประโยค
ประถม  และช้ันตัวประโยคมัธยม 

11. พ.ศ. 2452 มีหลักสูตร พ.ศ.2452 การศึกษาทวยราษฎร์ เป็นหลักสูตรตามแผน 
การศึกษา พ.ศ.2450 มีลักษณะเด่นที่ระบุชัดเจน คือ เป็นการศึกษาทวยราษฎร์ ก าหนดให้สอบไล่วิชา
บังคับ ใช้วิชาสอบให้คะแนนเรียงตัว ส่วนวิชาไม่บังคับใช้วิธีสอบรวมทั้งช้ันแล้วให้คะแนนเทียบเป็น   
ร้อยละ 

12. พ.ศ. 2454 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2454 มีการสอบปากเปล่า และการอ่านฟังเสียง
ส าเนียงเสนาะด้วยในช้ันมัธยมบริบูรณ์ชาย (ช้ันมัธยมปีที่ 8 หรือช้ัน 12 แบบสากล) การสอบไล่ให้
คะแนนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ มีบางวิชาให้สอบรวมทั้งช้ันแล้วคิดคะแนนร้อยละแยกวิชาเฉพาะ
ชายหญิง กล่าวคือ นักเรียนชายให้เรียนและสอบวิชาการฝีมือ การทหารขับร้อง ส่วนนักเรียนหญิงให้
เรียนและสอบวิชาการฝีมือ การท าข้าวของกิน การต้อนรับ การบรรเลง และการบริหาร 

13. พ.ศ. 2456 การสอบให้เป็นหน้าที่ของครูยกเว้นตัวประโยคที่ส่งข้าหลวงออกไป
สอบ 

14. พ.ศ. 2465 มีการออกประมวลศึกษาพิเศษ ภาค 2 เป็นระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ในระดับประถมศึกษา ที่กล่าวถึงการจัดห้องสอบ การแต่งข้อสอบ การให้คะแนน การตัดสินผลการสอบ 
แต่ยังไม่มีระเบียบแบบแผนในระดับมัธยมศึกษา 

15. พ.ศ. 2473 ตั้งกรมวิชชาธิการ มีกองสอบไล่เป็นหนึ่งในห้ากองของกรมนี้ มีหน้าที่
จัดการสอบไล่เทียบความรู้ และพิจารณาเรื่องที่ส าคัญที่เกี่ยวกับหลักสูตรของกระทรวง และผู้อื่น 

16. พ.ศ. 2475 ก าหนดให้การสอบไล่ เป็นหมวดหนึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ก าหนดว่า รัฐเป็นผู้ก าหนดการสอบไล่ให้ทุนเล่าเรียน การสอบไล่ให้ประกาศนียบัตรครู การสอบวิชา
สามัญที่เป็น “หัวต่อ” ส าหรับข้ามไปศึกษาระดับต่างๆ ให้สิทธิแก่โรงเรียนสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สมัคร
เข้าโรงเรียนแต่ละแห่ง  

17. พ.ศ. 2478 มาตรา 18 ในพระราชบัญญัติประถมศึกษาก าหนดให้มีการสอบรวม
ช้ันประโยค โดยข้อสอบกระทรวงธรรมการ ผู้ที่สอบได้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม ถือเป็นการควบคุมและประกันคุณภาพผู้จบการศึกษาช้ันประโยค เป็นการสอบเพื่อส าเร็จ
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การศึกษา (exit examination) ที่มีเอกภาพและใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นับเป็นการสอบที่มี
ผลอย่างสูงยิ่งต่อนักเรียน (high-stake testing) ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ 

18. พ.ศ. 2495 หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธ์ิ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา ตั้งกรรมการ
บัญญัติศัพท์ทางครุศาสตร์ มี ดร.กมล  เภาพิจิตร เป็นประธาน ได้บัญญัติศัพท์ด้านการสอบที่ส าคัญ คือ 
ทดสอบ ปรนัย ความถนัด เชาวน์ ผลสัมฤทธ์ิ ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 ได้ก่อตั้งกรมวิชาการ 
ในกระทรวงศึกษาธิการ ตรากรมวิชาการเป็นรูปเสมาธรรมจักร มีดวงแก้วอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีความหมาย
ว่า จริยศึกษาและวิชาความรู้  

19. พ.ศ. 2496 ได้เริ่มทดลองใช้ข้อสอบปรนัยตลอดระบบของโรงเรียน ที่โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ไพบูลย์  รัตนมังคละ เป็นผู้ริเริ่มและอบรมครู
ประจ าการให้รู้จักออกข้อสอบปรนัย เมื่อ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2496 ดร.แนบ  บุญสิทธ์ิ สร้างแบบสอบ
ความถนัดวิชาช่างให้กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการแนะแนวอาชีพ 

20. พ.ศ. 2497 หน่วยแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัด
วัดเชาวน์นักเรียน โดยดัดแปลงแบบสอบ Kullmann-Anderson เป็นภาษาไทย   

21. พ.ศ. 2498 ประชุมครูใหญ่ทั่วประเทศไทย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง 
การพัฒนาการศึกษาแผนใหม่โดยเน้นเรื่องวิธีการสอบ ซ้อมสอบไล่ (ทฤษฎีการออกข้อสอบแบบปรนัย) 
อาจารย์ไพบูลย์  รัตนมังคละ เป็นวิทยากรน าทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีรายงานการประชุมและ
ตัวอย่างแบบสอบปรนัยพิมพ์ออกเผยแพร่อย่างละเอียดเป็นหนังสือชุด 4 เล่ม ศาสตราจารย์ ดร.      
ประชุมสุข  อาชวอ ารุง นิเทศครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทยให้ใช้เทคนิคการสอบวัดทัศนคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  และกรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิมพ์คู่มือครูเรื่องการสอบแบบ
ปรนัยเล่มแรก ช่ือ “หลักการทดสอบเบื้องต้น” โดยอาจารย์ไพบูลย์  รัตนมังคละ เป็นผู้เรียบเรียง  

22. พ.ศ. 2501 เปลี่ยนกองสอบไล่เป็นกองส่งเสริมและวัดผลการศึกษา กรมวิสามัญ
ศึกษา 

23. พ.ศ. 2502 กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งส านักงานทดสอบข้ึนที่วิทยาลัยวิชา
การศึกษาประสานมิตร มีศาสตราจารย์ ม.ล.ตุ้ย  ชุมสาย เป็นผู้อ านวยการส านักงาน 

24. พ.ศ. 2503 เป็นจุดเปลี่ยนของการประเมินผลการศึกษา โดยในปีนี้มีการใช้
หลักสูตร 4 ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการประกาศใช้ระเบียบการประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ 
กล่าวคือ การสอบ การให้คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ นักเรียนที่สอบได้มากกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์ได้เลื่อนช้ัน อ านาจการสอบในช้ันตัวประโยคข้ึนอยู่กับเขต ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนกับกระทรวงศึกษาธิการ 
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25. พ.ศ. 2512 มีการทดลองใช้หลักสูตรโครงการมัธยมศึกษาแบบประสม (คมส.) 
เฉพาะกรมสามัญศึกษามีการประเมินเป็นรายวิชา มีการให้เป็นระดับเกรด 4, 3, 2, 1 

26. พ.ศ. 2515 สภาการศึกษาแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการสร้างแบบทดสอบคัดเลือก
นิสิตนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยร่วมกัน มีศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข  อาชวอ ารุง เป็นประธานได้
วางแผนเต็มรูป ทดลองสร้างแบบสอบมาตรฐาน 4 ฉบับ (1. แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการทั่วไป 
(scholastic aptitude tests) 2. แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (special aptitude tests) 3. แบบทดสอบ
ความสนใจในการเลือกอาชีพ 4. แบบทดสอบบุคลิกภาพและลักษณะทางสังคม) และปรับปรุงการออก
ข้อสอบสัมฤทธ์ิผลวิชาต่างๆ  

27. พ.ศ. 2516 สภาการศึกษาแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก
เข้ามหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชาเป็นครั้งแรกที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เทคนิคการ
ออกข้อสอบวิชาต่างๆ 

28. พ.ศ. 2518 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงได้เปลี่ยนจาก
เปอร์เซ็นต์เป็นเกรด การวัดผลในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นอ านาจของโรงเรียน โดยมี
แนวความคิดว่า ควรประเมินทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

29. พ.ศ. 2519 มีการแบ่งส่วนราชการของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และมี
นโยบายให้โรงเรียนวัดผลและอนุมัติผลการเรียนเอง โอนงานกองส่งเสริมและวัดผลการศึกษามาเป็น
ของส านักทดสอบทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านการวัดผล ทดสอบ 
และประเมินผลการศึกษา จัดสอบบุคคลภายนอกและสร้างแบบสอบมาตรฐาน 

30. พ.ศ. 2521 มอบอ านาจการวัดผลการเรียนช้ันประโยคไปเป็นหน้าที่ของโรงเรียน 
และให้คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิจารณาอนุญาตโรงเรียนที่อยู่ในข้ันมาตรฐาน ให้มีการเลื่อนช้ัน
อัตโนมัติ การแก้ไขมาตรา 18 ใน พ.ร.บ. ประถมศึกษาให้ท าภายในปีการศึกษา 2519 และเริ่มใช้
ระเบียบวัดผลใหม่ปีการศึกษา 2520 

31. พ.ศ. 2524 ประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 กรมวิชาการ
มอบนโยบายให้ส านักทดสอบทางการศึกษาจัดท าแบบทดสอบประเภทต่างๆ เพิ่มข้ึน ด าเนินการจัดท า
คลังข้อสอบ เริ่มโครงการประเมินผลมาตรฐานระดับชาติ ปรับปรุงระบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมคุณภาพการวัดผล ทดสอบ และประเมินผลการศึกษาให้กับกลุ่มโ รงเรียน
มัธยมศึกษา 

32. พ.ศ. 2527 ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข  อาชวอ ารุง  ได้จัดท าหลักชัยของการ
สอบของไทยเป็นเอกสาร “ประวัติการสอบของไทย” สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ร่วม
ฉลอง100 ปี แห่งการสอบของไทย ในปี พ.ศ. 2527 ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2529 ในปีเดียวกันผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สวัสดิ์  จงกล ได้จัดท าเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “ร้อยปีการวัดผลการศึกษาไทย” 
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33. พ.ศ. 2533 ประกาศปฏิญญาจอมเทียนในการประชุมการศึกษาโลก ณ จังหวัด
ชลบุรี ว่าด้วย “Education for All All for Education” 

34. พ.ศ. 2535-2538 กรมวิชาการสร้างข้อสอบ Scholastic Aptitude Test (SAT) 
เพื่อวัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ โดยไม่ใช้เป็นเครื่องมือในการเลื่อนช้ัน หรือจบการศึกษา 

35. พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกลั่นกรองเรือ่งกอ่นเสนอคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายการศึกษา
และการสาธารณสุข) เห็นควรอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และการคงส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (17 กุมภาพันธ์) และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 
ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรกลางใน
การบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาและให้บริการประเมินผลทางก าร
ศึกษา และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัด
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

36. พ.ศ. 2544-2548 มีการจัดสอบระดับชาติ (NT) โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินการทดสอบกับนักเรียน ป.3, ป.5 และ ม.2  

37. พ.ศ. 2549 มีการทดสอบ O-NET เป็นครั้งแรกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ มีการน าไปใช้ในการประกันภายในและภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานสถานศึกษา และ
พิจารณาศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนไป โดยเฉพาะใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ admission ในการคัดเลือก
บุคคลศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (คิดร้อยละ 20) 

38. พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบ และในปีการศึกษา 2553 ให้ใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ 
เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลจะต้องสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังได้ก าหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ 

39. พ.ศ. 2555 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบ O-NET ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการส าเร็จการศึกษา (ร้อยละ 30) ในช้ัน ป.6 ม.3 และม.6   

40. พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้น าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช้ัน ป.6 ม.3 และม.6 เพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 2557 ในสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งผลการ
ทดสอบมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน (low-stake testing) 

 
 

 



52 

 

2.6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา  

อุทุมพร จามรมาน ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน และหน่วยงานทางการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้43   

1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
ในโรงเรียน                             

1.1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ตลอดจนโปรแกรมส าเร็จรูปและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเข้ามามี

บทบาทมากข้ึน เช่น ในโรงเรียนที่มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จ านวนมากพอก็สามารถให้นักเรียนเรียน
จากคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะมีระบบการตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นระยะๆ และให้ข้อมูลป้อนกลับมาที่ตัวนักเรียนเอง และมาที่ครูด้วยในเวลาเดียวกัน ท าให้นักเรียนรู้
จุดอ่อนของตนและแก้ไขได้ในทันที ส่วนครูก็ได้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนักเรียน ในโรงเรียนที่มีเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ในงานบริหารและจัดการ เช่น 
ช่วยงานพิมพ์ทั้งหลายให้รวดเร็วข้ึน ช่วยงานด้านระบบข้อมูลในโรงเรียน ท าให้การตัดสินใจเร็วข้ึนและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดภาระงานของครู ช่วยให้งานธุรการน้อยลง ท าให้ครูมีเวลาเพื่อการสอนมาก
ข้ึน ลดงานค้นหาเอกสารของผู้บริหารลง ท าให้การบริหารงานรวดเร็วมากขึ้น  นอกจากนี้คอมพิวเตอร์
ยังช่วยงานวัดผลโดยตรงได้อีก คือ งานจัดท าคลังข้อสอบ ซึ่งครูได้ช่วยกันออกข้อสอบ  วิเคราะห์และ
คัดเลือกข้อสอบที่ดีไว้ในคลัง สะดวกในการเลือกใช้โดยไม่ต้องออกข้อสอบใหม่ คอมพิวเตอร์ยังช่วยงาน
พิมพ์ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ให้ค่าสถิติทั้งหลายที่เกี่ยวกับผลการสอบของนักเรียน และช่วยงานตัด
เกรด  ตลอดจนพิมพ์ผลการสอบให้ผู้ปกครองและหน่วยงานได้ทราบ 

1.2 การบริหารจัดการที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
สภาพเศรษฐกิจเละสังคมที่เน้นความคุ้มค่าจะเข้ามามีบทบาทต่อการบริหาร

จัดการด้านการวัดและประเมินผล ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของนักเรยีน
ที่ผลิตให้ตรงต่อความคาดหวังของสังคม ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ยังขาดความรับผิดชอบดังกล่าวจะ
ถูกสังคมเรียกร้องความรับผิดชอบมากขึ้น การที่ครูใช้เวลาไปในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการเรียนการสอน
ย่อมท าได้ยากข้ึน  ครูที่ขาดความสามารถจะถูกขจัดออกไปจากงานครู ผู้บริหารที่ขาดลักษณะดังกล่าว
จะถูกเรียกออกมารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ (accountability) ต่อสังคมมากข้ึน 
                                                             

43 อุทุมพร จามรมาน, แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษา, หน่วยที่ 8-15, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรงุเทพ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2555), 298-304. 
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1.3 การพัฒนาเครื่องมือทดสอบที่มีความเช่ือถือได้ 
สภาพการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คลุมพัฒนาการด้านสมอง 

ด้านความรู้สึก และด้านทักษะในปัจจุบัน พบว่า ครูส่วนใหญ่เน้นการออกข้อสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านสมองแต่เพียงอย่างเดียว และยังคงเน้นข้อสอบที่วัดความสามารถทางสมองระดับต่ า 
(เช่น ความจ า) ด้วย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะท าให้เกิดการพัฒนาแบบทดสอบด้านสมองใน
ระดับสูง เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่า แบบทดสอบด้านความรู้สึก 
เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัยต่างๆ และแบบทดสอบด้านทักษะต่างๆ เช่น แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติที่เน้นการวัดกระบวนการ และคุณภาพของผลงาน นอกจากนี้การพัฒนาแบบทดสอบ
มาตรฐานเพื่อการน าข้อมูลระหว่างโรงเรียนมาเปรียบเทียบกันก็มีแนวโน้มจะมีมากขึ้น 

2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา    

2.1 การบริหารงานภายในของกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา          

การบริหารงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษามีแนวโน้มที่
จะท าการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครบถ้วนทุกบทบาท  ตั้งแต่การวัดและประเมินผลการสอน
ของครู การวัดและประเมินผลการบรหิารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน และสถาบันการศึกษา              

2.2 การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา     

การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมีแนวโน้มสูงข้ึน เช่น การน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานทะเบียนวัดผล เช่น ในงานออกข้อสอบ ตรวจ วิเคราะห์ข้อสอบ รายงานผล
การทดสอบ ในงานจัดท าคลังข้อสอบ และในการจัดท ารายงานผลการทดสอบสู่ครู และผู้บริหารทุก
ระดับเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และนโยบายทางการศึกษา 

2.3 การด าเนินงานการทดสอบระดับชาติ (National Assessment)  

การทดสอบระดับชาติที่ท าอยู่ในประเทศไทยเป็นการทดสอบนักเรียนช้ัน ป.6 
ม.3  และ ม.6 เพื่อตรวจสอบความสามารถของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดข้ึน การ
ทดสอบดังกล่าวมุ่งที่ความรู้ความสามารถข้ันต่ า (minimum competency) และเปรียบเทียบความรู้
ความสามารถดังกล่าวของนักเรียนตามภาคภูมิศาสตร์และจังหวัดต่างๆ ของประเทศ ผลการทดสอบ
ดังกล่าวควรได้น ามาพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนหลักสูตรในจังหวัดและภาค
ภูมิศาสตร์นั้นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการทดสอบระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษา คือ ส านักทดสอบ 
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ซึ่งมีหน้าที่สร้างข้อสอบ ส่งข้อสอบให้กับศึกษานิเทศก์และโรงเรียนที่สุม่ได้ เป็นผู้ด าเนินการทดสอบส่วน
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การทดสอบระดับชาติมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโดยน าผลมาพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ก. ลักษณะของข้อสอบ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร และ
เนื้อหาสาระมากน้อยเพียงไร จากการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่า ข้อสอบระดับชาติมีส่วนสัมพันธ์กับ
หลักสูตรบ้าง แต่ไม่ทั้งหมด ผู้บริหารของกระทรงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบในจุดนี้ว่าข้อสอบที่ออกไป
นั้น ซึ่งเป็นข้อสอบจากส่วนกลาง มีความน่าเช่ือถือและตรงตามหลักสูตรหรือไม่ 

ข.  การรายงานผลการทดสอบ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
ประเพณีของคนไทยในภาคภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การรายงานผลการทดสอบเป็นราย
จังหวัด รายภาคภูมิศาสตร์ย่อมสะท้อนภูมิหลังและสภาพทางสงัคมเศรษฐกจิดังกล่าวอยู่ด้วย โดยเฉพาะ
เมื่อเทียบกับผลการทดสอบของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร (ซึ่งทดสอบกับนักเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบควรค านึงถึงสภาพดังกล่าว  เช่น ถ้าสภาพสังคม
เศรษฐกิจของจังหวัดอยู่ในระดับต่ า และผลการทดสอบก็ต่ า การปรับปรุงการเรียนการสอนย่อมท าได้
ยากกว่า กลุ่มที่มีสภาพทางสังคมเศรษฐกิจสูง แต่ผลการทดสอบต่ า 

ค. การน าผลการทดสอบไปใช้  ผลการทดสอบควรสะท้อนการปรับปรุงการ
เรียนการสอนและหลักสูตร ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษาระดับกระทรวง/กรม 
มากกว่าสะท้อนความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน การน าผลการทดสอบมาใช้จึง
ควรอยู่ในระดับกรม/กระทรวงมากกว่าการพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองใน
จังหวัดได้รับทราบ หรือแม้จะมีการเผยแพร่สู่กลุ่มดังกล่าว ก็ควรช้ีแนวทางเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน 

ง.  การวัดผลด้วยข้อสอบรูปแบบเดียว ปัจจุบันการทดสอบระดับชาติที่ท าอยู่ใน
แบบทดสอบที่เรียกว่า “แบบทดสอบมาตรฐาน” แบบทดสอบมาตรฐาน คือ แบบทดสอบที่ให้การ
ทดสอบในรูปแบบเดียวกัน เพื่อที่ว่าผลการทดสอบจะได้เปรียบเทียบกันได้ การทดสอบในรูปแบบ
เดียวกัน หมายถึง รูปแบบของข้อสอบเดียวกัน (เช่น แบบเลือกตอบ) รูปแบบการบริหารและจัดการกับ
การทดสอบเดียวกัน การตรวจสอบให้คะแนนแบบเดียวกัน ส่วนการเปรียบเทียบนี้มีความหมายหลาย
อย่าง เช่น การเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ปกติ (เช่น การทดสอบแบบอิงกลุ่ม) การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
(เช่น การทดสอบแบบอิงเกณฑ์) หรือการเปรียบเทียบผลเป็นระยะๆ ตามเวลาที่แตกต่างกัน เช่น 
ทดสอบในช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือทดสอบทุกๆ ปี ผลการทดสอบไล่เป็นการให้ข้อมูลว่า
นักเรียนได้บรรลุผลตามหลักฐานหรือไม่ ถ้าผลการสอบไล่จะน ามาใช้เปรียบเทียบกัน การสอบสอบไล่
ต้องได้รับการจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รูปแบบข้อสอบ เช่น แบบเลือกตอบ ไม่สามารถจะวัดทุก
อย่างได้ การเลือกรูปแบบของข้อสอบแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสาระที่จะทดสอบจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
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ดังนั้นการทดสอบด้วยรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายเพื่อให้สะท้อนหลักสูตรได้ครบถ้วน จึงเป็นอีกเรื่อง
ของการทดสอบระดับชาติ ซึ่งนิยมใช้เฉพาะรูปแบบของข้อสอบเลอืกตอบ หรือข้อสอบที่ท าเครื่องหมาย
ตอบอย่างเดียว การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกๆ ปีทบวงมหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และของเอกชนบางแห่ง การทดสอบนี้จัดปีละครั้ง การทดสอบดังกล่าวได้รับ
การกล่าวขวัญว่าท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างมาก 
เพราะครูจะมุ่งทีก่ารสอนเพื่อให้นักเรยีนของตนสอบเข้ามหาวิทยาลยัให้ได้ จึงเป็นการสอนแบบกวดวิชา
มากกว่าสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระมากกว่าเนื้อหาสาระใน
ข้อสอบ เช่น สาระที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาจิตใจ เป็นต้น วิธีการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ท าอยู่ และมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ 
น่าจะต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ผู้บริหารการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอุดมศึกษา ควรให้ความสนใจที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการเรียนการสอนใน
ระดับมัธยมปลายดังกล่าวมาใช้ เช่น การใช้คะแนนสอบในวิชาต่างๆ ที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-ม.6) โดยใช้เทคนิคทางสถิติเปรียบเทียบคะแนนจากต่างโรงเรียนต่างวิชาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน แล้วน ามาใช้พิจารณารับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือการจัดโควตาให้กับนักเรียนที่สอบไล่ได้
ในล าดับแรกๆ มีสิทธิเข้าศึกษาในสาขาที่ตนต้องการ ก็อาจเป็นอีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้การจัดสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความถนัด (aptitude) โดยจัดสอบทุกๆ ปีๆ ละหลายๆ ครั้ง เป็น
คะแนนเก็บก็อาจน าคะแนนความถนัดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกได้  วิธีการดังกล่าวเป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อผู้บริหารการศึกษาจะได้ใช้ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลการศึกษามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคุณภาพการศึกษาของชาติ 

        

พินดา  วราสุนันท์ กล่าวว่า ปัจจุบันการประเมินได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา โดยมุมมองของการประเมินได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มองว่าการประเมินเป็นการวัดผล ผู้ประเมินเป็นนักเทคนิคที่จะต้องออกแบบ
เครื่องมือในการวัดผล วัตถุประสงค์ของการประเมินถูกก าหนดข้ึน ทั้งเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้า (formative evaluation) และประเมินเพื่อสรุปผล (summative evaluation) จน
มาถึงปัจจุบันบทบาทของการประเมินได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก โดยการประเมินในปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการศึกษาข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (stake 
holders) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นตามสถานการณ์หรือบริบทนั้นๆ 
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นอกจากนี้พินดา  วราสุนันท์ ยังได้น าเสนอมุมมองการประเมินในอนาคตว่าจะมีแนวโน้มเป็นไปใน
ทิศทางใด พอสรุปได้ดังต่อไปนี้44 

1. การใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม การน าเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมระหว่างนักประเมิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นพลังขับเคลื่อนการประเมิน  โดยเทคโนโลยีสื่อทาง
สังคมที่นิยมในปัจจุบัน เช่น twitter, facebook, youtube ทั้งนี ้ผู้ประเมินอาจใช้ช่องทางนี้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การให้ข้อเสนอแนะ และพูดคุยกันผ่านออนไลน์หรือทาง blog ซึ่งสื่อทางสังคมจะ
เปรียบเสมือนการเปลี่ยนบริบท  

2. การใช้วิธีการที่หลากหลายและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  การประเมินใน
อนาคตต้องมีการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย และเน้นการมีส่วนร่วม มีการสะท้อนมุมมอง
จากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กระบวนการด าเนินงานต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้  

3. ประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการประเมิน ในอนาคตผู้ประเมินควรมีความรู้
ความสามารถในการท างานในวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างกัน การประเมินต้องสามารถเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎี 
และการปฏิบัติในบริบทของวัฒนธรรมได้ และมีการสร้างเครือข่ายการประเมินระหว่างประเทศ การ
ประเมินต้องถูกออกแบบให้เข้ากับบริบท และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประเมินต้องมีความสามารถ
ทางภาษาหลายภาษาและค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 

สรุปได้ว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับ โดยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษามากยิ่งขึ้น  โดยมุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีคุณภาพ มีรูปแบบที่หลากหลาย วัดและ
ประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

3. แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3.1 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแนวทางการวัดและประเมินผลตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอเฉพาะประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้45  
                                                             

44
 พินดา  วราสุนันท์, “ย้อนรอยการประเมินสูมุ่มมองการประเมินในอนาคต,” วารสารการ

วัดผลการศึกษา, ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30, 88 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) : 12-20.     

45 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว, 2545), 1-24. 
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3.1.1 ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 

ข้อก าหนดที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล มี 6 
ประเด็น คือ 1) การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2) การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็น
การวัดและประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียนในช่วงปลายปี/ปลายภาค และเมื่อสิ้นสุดช่วง
ช้ัน เพื่อน าผลไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงผู้เรียน การพิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา และ
ตัดสินการเลื่อนช่วงช้ัน 3) การวัดและประเมินผลระดับชาติ เป็นการวัดและประเมินผู้เรียนทุกคนในปี
สุดท้ายของแต่ละช่วงช้ัน (ประถมศึกษาปีที่  3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่  3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6         
4) การตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนผ่านช่วงช้ัน โดยผู้เรียนในช่วงช้ันที่ 1, 2 และ 3 (จบการศึกษาภาค
บังคับ) ได้รับการตัดสินผลการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับผู้เรียน
ในช่วงช้ันที่  4 จะต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และได้หน่วยกิตครบตามที่
สถานศึกษาก าหนด ผ่านการประเมนิการอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขียน ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5) การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา      
6) การเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน 

3.1.2 หลักการวัดและประเมินผลตามหลกัสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544           

หลักการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 มี ดังนี้ 1) สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 2) การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 3) การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 4) การประเมินผลเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องด าเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่ง
ที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับช่วงช้ันของผู้เรียน 5) ให้มีการประเมินความสามารถของ
ผู้เรียน ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในแต่ละช่วงช้ัน 6) ให้มีการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ัน 7) ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ในแต่ละช่วงช้ัน 
8) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้  และ 9) ให้มีการ
เทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
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3.1.3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544  

เป้าหมายส าคัญของการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ เพื่อ
น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยการ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน
โดยตรงและน าผลไปปรับปรงุแก้ไขการจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งน าไปใช้ใน
การพิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนอีกด้วย การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ประกอบด้วย 

1. การประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 

การประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่ม สถานศึกษาด าเนินการใน
ลักษณะดังนี ้

1.1 การประเมินผลก่อนเรียน                                                                          

เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้อง
ประเมินผลก่อนเรียน เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้นส าหรับน าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพื้นฐานของผูเ้รยีนตามแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู ้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่จะไม่
น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้  

1.1.1 การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้ เรียน  เป็นการ
ตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของเรื่องใหม่ๆ ที่ผู้เรียนต้อง
เรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรยีนมีความพรอ้มและพื้นฐานที่จะเรียนทุกคนหรอืไม่ 
แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือตระเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐาน
พอเพียงทุกคน  

1.1.2 การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนการเรียน เป็นการ
ประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะท าการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องที่จะเรียนนั้น
มากน้อยเพียงไร เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่าเริ่มต้นเรียนเรื่องนั้นๆ โดยมีความรู้
เดิมอยู่เท่าไรจะได้น าไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนตามแผนการ
เรียนรู้แล้ว ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่เพียงไร  

1.2 การประเมินผลระหว่างเรียน 

การประเมินผลระหว่างเรียนเป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการ
ของผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่ เพื่อน า
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สารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางใน
การปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  

1.2.1 วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน ผู้สอนจัดท า
แผนการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรูแ้ละแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ซึ่งในแผนการเรียนรู้ควรระบุภาระงานที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.2.2 เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่
ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ ได้แก่ การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้ ตามที่ผู้สอนได้จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ วิธีการประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้       
1) การถามตอบระหว่างท ากิจกรรมการเรียน  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้  ความเข้าใจ และ
ทัศนคต ิการอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เรียน และการตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน พร้อมให้
ข้อมูลป้อนกลับ 2) การประเมินจากการปฏิบัติ (performance assessment)  โดยพิจารณาจากภาระงาน 
การสาธิต และการท าโครงงาน 3) การประเมินสภาพจริง (authentic assessment) การประเมิน
สภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่
มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติจะเปน็งานหรือสถานการณ์ที่เป็นจรงิ  หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง  จึงเป็นงานที่มี
สถานการณ์ซับซ้อน และเป็นองค์รวมมากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป วิธีการประเมิน
สภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการประเมินจากการปฏิบัติ (performance assessment) เพียงแต่
อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือต้องจัดสถานการณ์ให้ใกล้
จริง แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากเพราะจะท าให้ทราบความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  ว่ามี
จุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใดอันจะน าไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด 4) การประเมินด้วยแฟ้ม
สะสมงาน (portfolio assessment) การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริม
ให้การประเมินตามสภาพจริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากข้ึน โดยการให้
ผู้เรียนได้เก็บรวมรวม (collect) ผลงานจากการปฏิบัติจริงทั้งในช้ันเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ตามสาระการเรยีนรู้ต่างๆ มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ (organized) มีจุดประสงค์เพื่อสะท้อน
ให้เห็น (reflect) ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธ์ิผล (achievement) ของ
การเรียนรู้ของผู้เรียน   

1.2.3 ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลาย
ภาคเรียนหรือปลายปี การประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อมุ่งน าสารสนเทศมาพัฒนา
ผู้เรียนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การประเมินระหว่างเรียนที่ด าเนินการอย่าง
ถูกต้องเข้มงวด และจริงจัง จะให้ผลการประเมินที่สะท้อนภาพความส าเร็จ และศักยภาพของผู้เรียนได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเช่ือถือ ดังนั้น ควรให้น้ าหนักความส าคัญของการประเมินระหว่างเรียนใน
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สัดส่วนที่มากกว่าการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี ทั้งนี้ โดยค านึงถึงธรรมชาติของรายวิชา
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรายวิชา
ปลายภาคเรียนหรือปลายปี ต้องน าผลการประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย 
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวด าเนินการในระเบียบที่โรงเรียนผู้ก าหนด 

1.2.4 จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผู้สอนต้องจัดท า
เอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและ
ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความ
ยุติธรรมในการประเมิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนด ข้อมูลหลักฐานการประเมิน
ระหว่างเรียนที่พึงแสดง ได้แก่ 1) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  2) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน เช่น บันทึกการสังเกตพฤติกรรม บันทึกคะแนนจากการ
ประเมินช้ินงาน  บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึกเกี่ยวกับการประเมินแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 

1.3 การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน  
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบ

ความส าเร็จของผู้เรียน เมื่อผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลาย
ภาค ประกอบด้วย 1) การประเมินหลังเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินก่อนเรยีนว่าผู้เรยีนเกิดพฒันาการข้ึนมากน้อยเพียงไร ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ได้แก่ ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง หรือจุดประสงค์ของการเรียน ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน  การประเมินหลังเรียนนี้ ถ้าจะให้สอดคล้องกับการ
ประเมินก่อนเรียน เพื่อการเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนส าหรับการวิจัยในช้ันเรียน ควรใช้วิธีการ
และเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน หรือคู่ขนานกัน 2) การประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค เป็น
การประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายปี  ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1–3, ปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวังรายภาค การประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการ
ประเมินได้อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ กิจกรรมและ
ช่วงเวลาในการประเมิน อย่างไรก็ดี  เพื่อให้การประเมินผลการเรียนดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
และสนับสนุนการเรียนการสอน จึงให้น าผลการประเมินผลระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค โดยสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียน มากกว่าการประเมินผล
ปลายภาคเรียนหรือปลายปี   

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนในทุกช่วงช้ัน

การศึกษาได้พัฒนาความสามารถตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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โรงเรียน จะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่โรงเรียนก าหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินช่วงช้ัน 

2.1 ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรม
แนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์   
การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 2) กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกันอย่างเป็นกลุ่ม เช่น โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจ 
ชุมนุมวิชาการ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ        
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์                                                                                                         

2.2 แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทั้ง 2 ลักษณะ ทุกภาคเรียน และท าการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนเป็นราย
กิจกรรม โดยมีแนวด าเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้                                                              

2.2.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวด าเนินการ
ดังนี ้ 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพจริง 2) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ 3) ในกรณีที่มีกิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปี เมื่อสิ้นภาคเรียนแรก
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน เพื่อสรุปความก้าวหน้าและ
สภาพการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนระยะหนึ่งก่อน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครอง
ทราบ โดยท าการประเมินตามจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรม และน าการประเมินนั้นไปรวมกับผลการ
ประเมินการร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่สอง เพื่อตัดสินผลการประเมินการผ่านจุดประสงค์ส าคัญของ
กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (สิ้นสุดกิจกรรม)  4) ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของ
กิจกรรม และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้ผ่านการประเมนิการรว่มกิจกรรม ผู้เรียนที่
มีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์ จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการ
ร่วมกิจกรรมจะต้องซ่อมเสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อน จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม  

2.2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงชั้น เป็นการประเมิน
สรุปผลการผ่านกิจกรรมตลอดช่วงช้ันของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อน าผลไปพิจารณาตัดสินการผ่านช่วงช้ัน  
โดยมีขั้นตอนปฏิบัต ิดังนี ้1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดช่วงช้ัน 2) ผู้รับผิดชอบสรุปและประเมินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 3) น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ 4) เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผล
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงช้ันต่อไป  

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอื่นๆ ที่สถานศึกษาก าหนดข้ึนส าหรับพัฒนาผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษ     
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินเชิงวินิจฉัย มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้         
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้แทนครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยคณะกรรมการจะมีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุงซ่อมเสริมผู้เรียน 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาและประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความจ าเป็น  และความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชน   โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น อาจจะซ้ าหรือแตกต่างจากคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรหรือมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงช้ันก็ได้       
3) ก าหนดเวลาทางการพัฒนา  มี 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในห้องเรียน
มอบหมายให้ผู้สอนด าเนินการพัฒนาประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกห้องเรียน ให้บุคลากรของโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา         
4) ด าเนินการประเมินผูเ้รยีนรายภาค  เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแต่ละภาค ผู้สอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด าเนินการประเมินผู้เรียนตามแนวทางที่
คณะกรรมการก าหนด ซึ่งสามารถเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ การสังเกต
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวันทั้งในและนอกห้องเรียน การสัมภาษณ์ การบันทึกเหตุการณ์     
การรายงานตนเอง ฯลฯ ทั้งนี้ จะต้องเหมาะสมกับกิจกรรมและคุณลักษณะทีจ่ะประเมิน 5) การประมวลผล
การประเมินรายภาค ผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละฝ่าย ท าการ
ประเมินและรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน แล้วส่งต่อให้คณะกรรมการน าไปท าการประมวลผลและพิจารณาตัดสินผลการประเมิน
คุณลักษณะแต่ละประการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 6) การแจ้งผลและซ่อมเสริม คณะกรรมการแจ้งผลการ
ตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ เรียนน าไปกรอกในเอกสาร
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง
ทราบต่อไป พร้อมกับด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ควบคุมและพัฒนา
ตนเองในการถือปฏิบัติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ดีข้ึน รวมทั้งมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมคุณความดี
ชดเชย ตามแนวทางที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 7) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านช่วงช้ัน การ
พิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อตัดสินให้ผู้เรียนผ่านช่วงช้ัน คณะกรรมการควร
สรุปจากผลการประเมินในภาคเรียนสุดท้าย และแนวโน้มการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ละ
ประการจากผลการประเมินในแต่ละภาคเรียนที่ได้บันทึกไว้ ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ประการใดประการหนึ่ง จะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีชดเชยตามที่
คณะกรรมการมอบหมายจนครบถ้วนก่อน จึงจะได้รับอนุมัติให้ผ่านช่วงช้ันได้  

4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  
เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ  

ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และน ามาคิดสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตน ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรือ่งที่อ่าน ซึ่งน าไปสู่การสังเคราะห์สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ และความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเหล่าน้ันด้วยการเขียนสื่อความ ที่สะท้อนถึงสติปัญญา  
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ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จินตนาการ
อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า พร้อมด้วยประสบการณ์และทักษะในการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง มี
เหตุผล และล าดับข้ันตอนในการน าเสนอที่สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน  ตาม
ระดับของมาตรฐานช่วงช้ันอย่างแท้จริง 

4.1 ขั้นตอนด าเนินการในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน        
สื่อความ มีดังนี ้

 4.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนก าหนด
เกณฑ์และแนวทางการประเมิน ดังนี้ 1) ก าหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
พร้อมทั้งตัวช้ีวัดความสามารถ  2) ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินที่เหมาะสม เช่น ความสามารถ
จริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยการสังเกตของผู้สอน การมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้ว
เขียนเป็นรายงาน ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนที่รวบรวม 
และน าเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบหรือการให้ผู้เรียน
เขียนความเรียง  วิธีการอื่นๆ  ที่เห็นว่าเหมาะสม 3) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความตามความเหมาะสม 4) แนวทางการซ่อมเสริมปรับปรุงผู้เรียนที่ยังไม่ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานข้ันต่ าของสถานศึกษา  

4.1.2 ประกาศแนวทาง และวิธีการประเมินดังกล่าวข้างต้น ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ และช้ีแจงให้เกิดความเข้าใจ  

4.1.3  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน เพื่อท าหน้าที่ในการจัดท าเครื่องมือประเมิน สรุปรวบรวมข้อมูล และ
ตัดสินผลการประเมิน  

4.1.4 กรรมการด าเนินการประเมิน และน าเสนอผลการประเมินต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหาร
อนุมัติผลต่อไป 

4.2  แนวทางการประเมินความสามารถ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ ปลายปี เป็นการประเมินความสามารถการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อสรุปความสามารถของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา โดยมีแนวด าเนินการ 
ดังนี ้

4.2.1 ผู้มีหน้าที่ประเมินตรวจสอบหรือประเมินผู้ เรียนในความ
รับผิดชอบตามวิธีการและเครื่องมือที่คณะกรรมการก าหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลความสามารถของผู้เรียน
ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ตามศักยภาพที่แท้จริง
ของผู้เรียน รายงานคณะกรรมการด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ผู้มี
หน้าที่ประเมินสามารถที่จะสรุปผลการประเมินกลางปีหรือเมื่อสิ้นภาคเรียนแรก เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนได้
ทราบสถานภาพของตนและท าการปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ 

4.2.2 คณะกรรมการด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
สื่อความ สรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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4.2.3 ตัดสินผลการประเมินการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละประการ ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4.2.4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ 
4.2.5 ด าเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนในส่วนที่ไม่ผ่านการ

ประเมิน 
4.3  แนวทางการประเมินตัดสินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

ผ่านช่วงชั้น เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความของผู้เรียน
เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงช้ัน เพื่อพิจารณาตัดสินผู้เรียนผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด    
การประเมินผู้เรียนเพื่อตัดสินการผ่านช่วงช้ัน ควรใช้ผลการประเมินปลายปีในปีสุดท้ายของช่วงช้ันเป็น
การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงช้ัน โดยด าเนินการดังนี้ 

4.3.1 ผู้มีหน้าที่ประเมิน ท าการตรวจสอบหรือประเมินผู้เรียนในความ
รับผิดชอบตามวิธีการและเครื่องมือที่ก าหนด ให้ได้ข้อมูลความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน การคิด
วิเคราะห์  และการเขียนสื่อความอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามศักยภาพของผู้ เรียน รายงาน
คณะกรรมการด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  

4.3.2 คณะกรรมการด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ พิจารณาตัดสินการผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

4.3.3 ด าเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
แล้วประเมินใหม่ 

4.3.4 จัดส่งผลการประเมินน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อน าเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการตัดสินการ
ผ่านช่วงช้ันต่อไป 

5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (national test) เป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เป็นมาตรฐาน
ระดับชาติ ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย การประเมินผลดังกล่าวมีจุดหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ แล้วน าผลการประเมินไปวางแผนด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการศึกษาของชาติ ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งผลย้อนกลับไปให้โรงเรียน
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน โรงเรียนจะต้องเตรียม
ผู้เรียนให้เข้ารับการประเมินด้วยความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินระดับชาติ  
ให้ความร่วมมือในการประเมินเต็มความสามารถและปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินอย่าง
เคร่งครัด การประเมินผลการเรียนระดับชาติ มีลักษณะที่เป็นคุณประโยชน์ ดังนี้  1) ท าให้สามารถ
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพระหว่างระดับช้ันเรยีน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอกได้อย่างสมเหตุสมผล 2) สามารถประเมินได้ทั้งผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการตามหลักสูตร และความถนัดทางการเรียน 3) ส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาให้ความ
สนใจอย่างจริงจังในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญของหลักสูตร 4) สามารถใช้ผลการประเมินให้เป็น
ประโยชน์ทั้งในระดับผู้เรียน ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
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5) แรงจูงใจกระตุ้นและท้าทายให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจใฝ่หาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน และด้านอื่นๆ        
6) เพื่อเป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

การประเมินผลการเรียนระดับชาติ (national test) จะมีการก าหนดผู้เข้ารับ
การประเมินสาระการเรียนรู้ และเครื่องมือในการประเมินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบวางนโยบายบรหิารการศึกษาเป็นระยะๆ ในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการอยู่
ในขณะนี้ มีลักษณะและแนวทางด าเนินการ ดังนี้  1) เป็นการประเมินตามระดับช่วงช้ันที่หลักสูตร
ก าหนด  คือ ประถมศึกษาปีที่  3 ประถมศึกษาปีที่  6 มัธยมศึกษาปีที่  3 และมัธยมศึกษาปีที่  6          
2) เป็นการประเมินที่ให้ผู้เรียนทุกคนในปีที่ก าหนดได้รับโอกาสเข้าสอบ 3) เป็นการประเมินเฉพาะวิชา
หรือสมรรถภาพที่จ าเป็นและมีความส าคัญตามระดับช่วงช้ัน 

 
 

3.2 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ได้จัดท าแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
รายละเอียดดังนี้46 

3.2.1 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสอง
ประการ คือ เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้  การที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายแรกได้จะต้องมีการเกบ็รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุง
แก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่
สัมพันธ์กัน  หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นน้ี เรียกว่า formative  assessment เป็นการวัดและประเมินผลที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบ่งช้ีว่าถ้าใช้การประเมินผลย่อยอย่างถูกวิธี การประเมินผลย่อยจะเป็น
เครื่องมือที่ทรงพลังในการก าหนดเป้าหมาย การเรียนการสอน  แต่ทั้งนี้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้
วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น  การสังเกต  การซักถาม  การระดมความคิดเห็น
เพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด  การใช้แฟ้มสะสมงาน  การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การ
ประเมินความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน  การใช้เกณฑ์การให้
                                                             

46 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง   
ประเทศไทย จ ากัด, 2557), 2-38. 
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คะแนน (rubrics) และที่ส าคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลที่ได้จากการประเมินมา
วางแผนและทบทวนการสอนของตนอีกด้วย ส าหรับจุดมุ่งหมายที่สองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อ
ตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ เรียกว่า summative assessment เมื่อเรียน
จบหน่วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรอง
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่  ควรได้รับการเลื่อนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการอนุมัติและรายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่า
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ ด้วย
วิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบ
ระหว่างนักเรียน 

3.2.2  การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย  
ผู้ปกครอง สังคมและรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของ
ผู้เรียนที่ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด  หน่วยงานที่ รับผิดชอบนับตั้งแต่
สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ 
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

1. การประเมินระดับชั้นเรียน   เป็นการ วัดและประเมินผลที่ อยู่ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้
เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การ
ประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน การประเมินระดับช้ันเรียน
เป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้าน
ใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็น 
รายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
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กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่า
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด  
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

3. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่จัดท าและ
ด าเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่
เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ 
เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

3.2.3  การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา  

สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการ
วัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
เป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัตดิ้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้
เป็นกระบวนการเดียวกัน  สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการ
สอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะ
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สะท้อนมาตรฐานการปฏิบัตงิานของสถานศึกษาที่สร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความ
เช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้   

1. การตัดสินผลการเรียน ก าหนดให้มีการด าเนินงานที่เช่ือมโยงกับการเรียนการ
สอนโดยผู้สอนต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ภาค  ตลอดจนให้มี
การสอนซอ่มเสรมิผูเ้รยีนในด้านที่ต้องได้รบัการพัฒนาและสนับสนุนในด้านที่เด่น เพื่อให้ผูเ้รียนได้พัฒนาเตม็
ตามศักยภาพ การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเลื่อนช้ัน  ก าหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการ
เรียนปลายปีเพื่อการเลื่อนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็น
หน่วยกิตให้ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนช้ันเมื่อสิ้นปี
การศึกษา  นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการซ้ าช้ันโดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

2. การให้ระดับผลการเรียน  ในระดับประถมศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน
ได้หลายลักษณะ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ
ผลการเรียนเปน็  8 ระดับ ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับ
ผลการประเมินเปน็ดีเยี่ยม ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและ
ไม่ผ่าน 

3. การรายงานผลการเรียน  ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้
ผู้เรียน  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติ ของผู้จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และผู้จบการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

5. เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียน 
แสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพื่อบันทึกผลการ
ประเมินและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 

6. การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้ในกรณีต่าง ๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อใน
ประเทศ  การย้ายหลักสูตร  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ที่ออกกลางคัน  
ตลอดจนการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
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7. การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียนได้เข้ารับการ
ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้ เรียนน าไปใช้ใน การปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

3.2.4  การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน    
2 ส่วน  ได้แก่ งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยทั่วไปจะก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน อย่างไรก็ตามสถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานทั้งสองและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบคนเดียว งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัด
และประเมินผลการเรยีนรู้ของสถานศึกษาเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรูก้ับผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งใน
เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบ
ด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา  เอกสารการประเมินผลต่างๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นต้น ภาระ
งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษานับตั้งแต่ระดับนโยบาย  
ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียน
จนจบการศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน ก าหนด
กระบวนการท างานและผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม การด าเนินงานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบ  จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น ในคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐานหลัก
วิชาการและหลักธรรมาภิบาล  สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในรูปของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษามีส่วนรับผิดชอบ  ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เล็กคณะกรรมการต่างๆ อาจแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



70 

 

ตารางที่ 3 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา                                                                    
1.2 ให้ความเห็นชอบต่อหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมิน       
- การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุม่                                                 
- ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน                                              
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา                                              
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                            
1.3 ให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม การแก้ไขผลการ
เรียนและอื่นๆ                                                                                  
1.4 ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน                    
1.5 ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

2. คณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตร
และวิชาการของ
สถานศึกษา 

2.1  ก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2.2 ก าหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและสาระ
เพิ่มเตมิของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยวิเคราะหจ์าก
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้และจัดท ารายวิชาพร้อมเกณฑก์าร
ประเมิน                                                                                     
2.3 ก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมนิในการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนพร้อมเกณฑก์ารประเมินและแนวการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน                                                               
2.4 ก าหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผูเ้รยีน                         
2.5 ให้ข้อเสนอแนะ ข้อหารือเกี่ยวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไป
ตามหลกัการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ                                                            
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ตารางที่ 3 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ) 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. คณะอนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 

3.1 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้                            
3.2 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางทีก่ าหนดไว้                
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้รายปี/รายภาคและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. คณะกรรมการ
พัฒนา และประเมิน
การอา่น คิดวิเคราะห์
และเขียน 

4.1 ก าหนดแนวทางในการพฒันา การประเมิน การปรบัปรงุแก้ไข และการ
ตัดสินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผูเ้รียน                                                
4.2 ด าเนินการประเมนิความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะหแ์ละเขียน                
4.3 ตัดสินผลการพฒันาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผู้เรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดบั 

5. คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

5.1 ก าหนดแนวทางการพฒันาเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรบัปรุง
แก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                    
5.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค
และการจบการศึกษาแต่ละระดบั                                                     
5.3 จัดระบบการปรบัปรุงแก้ไขคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

6 . ค ณะ กร ร ม ก า ร
เทียบโอนผลการเรียน 

6.1 จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสูก่ารศึกษาในระบบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน                                                                                             
6.2 ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผูเ้รียนทีร่้องขอ                             
6.3 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน                                               
6.4 เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอผูบ้รหิารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

7. ผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

7.1 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                             
7.2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา                                                                                      
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ตารางที่ 3 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ) 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 7.3 อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติการ
เลื่อนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา                                           
7.4 ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแกบุ่คลากรใน
สถานศึกษา                                                                              

 7.5 ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนบรรลุ
เป้าหมาย                                                                                           
7.6 น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดนโยบาย
และวางแผนพฒันาการจัดการศึกษา 

8.  ผู้สอน 8.1 จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาหรือกิจกรรมทีร่ับผิดชอบ                                      
8.2 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนที่ก าหนดพร้อมกบัปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง                 
8.3 ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาที่สอน หรือกจิกรรมที่
รับผิดชอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                          
8.4 ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน                                                    
8.5 น าผลการประเมินไปวิเคราะหเ์พือ่พฒันาการจัดการเรียนการสอน               

9. ครูวัดผล 9.1 ส่งเสรมิพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา                                        
9.2 ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดไว้        
9.3 ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา                                          
9.4 ปฏิบัติงานร่วมกบันายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ตารางที่ 3 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ) 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

10. นายทะเบียน 10.1 ปฏิบัติงานร่วมกบัครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกผล
การประมวลข้อมลูผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน                                      
10.2 ตรวจสอบและสรปุข้อมลูผลการเรียนของผู้เรียนรายบคุคล                
แต่ละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพือ่เสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ และเสนอใหผู้้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัตผิลการเลื่อนช้ัน
เรียน และจบการศึกษาแต่ละระดบั                                                                
10.3 จัดท าเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 

3.2.5 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดของหลักสูตร  น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่ เป็น
ระบบ เพื่อให้การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
ผลการประเมินตรงตามสภาพความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอก ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเป็น
แนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

 1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ต้องสอดคลอ้ง  และครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร และจัดให้มีการประเมินการอ่าน         
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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3. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ    
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ต้องด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้
อย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
ธรรมชาติวิชา และระดับช้ันของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเช่ือถือได้ 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้ เรียน 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน 

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษา
ต่างๆ  

8. ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็ นหลักฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้  รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

3.2.6 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  
ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระมี
ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้สอนท าการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยท าการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของ
ผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  ซึ่งผู้สอนต้องน านวัตกรรมการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติงาน  
การประเมินจากโครงงานและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่



75 

 

ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่างๆ และต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างปี/ภาค มากกว่าการ
ประเมินปลายปี/ภาค   

2. การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน การฟัง การดูและการรับรู้  จาก
หนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  แล้วน ามาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่น าไปสู่การแสดง
ความคิดเห็น  การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดน้ันด้วยการเขียนซึ่งสะท้อน
ถึงสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการ
อย่างเหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์ และทักษะในการ
เขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง  มีเหตุผลและล าดับข้ันตอนในการน าเสนอ  สามารถสร้างความเข้าใจแก่
ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับช้ัน  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนช้ันเรียนและการ
จบการศึกษาระดับต่างๆ   

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามที่สถานศึกษาก าหนด
เพิ่มเติม เป็นการประเมินรายคุณลักษณะแล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายน ามา
พิจารณาสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมิน การเลื่อนช้ันเรียนและการจบการศึกษา
ระดับต่างๆ 

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็น
การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อนช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ  

3.2.7 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ระดับประถมศึกษา 

1.1 การตัดสินผลการเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้  1) ผู้เรียนต้องมี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 2) ผู้เรียนตอ้งได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่าน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และ 4) ผู้เรียน
ต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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1.2 การให้ระดับผลการเรียน 

การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุม่สาระการเรียนรู้ สถานศึกษา
สามารถให้ระดบัผลการเรียน 8 ระดับ หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเ้รียนเป็นระบบตัวเลข ระบบ
ตัวอักษร ระบบร้อยละและระบบที่ใช้ค าส าคัญทีส่ะทอ้นมาตรฐาน ดังตารางที่ 4    

ตารางที่ 4 การใหร้ะดับผลการเรียนระดบัประถมศึกษา                                             

ระบบตัวเลข ระบบตัวอกัษร ระบบร้อยละ 
ระบบที่ใช้ค าส าคัญสะทอ้นมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ  2 ระดับ 
4 A 80-100 ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม  

 
 

ผ่าน 

3.5 B+ 75-79  
ด ี

 
ด ี3 B 70-74 

2.5 C+ 65-69  
พอใช้ 2 C 60-64  

ผ่าน 1.5 D+ 55-59  
ผ่าน 1 D 50-54 

0 F 0-49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์นั้นให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม ดี
และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 

1.3 การเลื่อนชั้น 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด   
2) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชา 3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพรอ่งเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็น
ว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนช้ันได้                  
ในกรณีที่ผู้เรียนมีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษาอาจให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนช้ันกลางปีการศึกษา โดย
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา และผู้แทนของเขตพื้นที่
การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ 
ต่อไปนี ้1) มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่ก าลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์  
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ดีเยี่ยม 2) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในช้ันที่สูงข้ึน 3) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุก
รายวิชาของช้ันปีที่เรียนปัจจุบัน และความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะ
เลื่อนชั้น การอนุมัติให้เลื่อนไปเรียนช้ันสูงได้ 1 ระดับช้ันนี้ ต้องได้รับการยินยอมจากนักเรียน และ
ผู้ปกครอง และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้น ส าหรับในกรณีที่
พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาด าเนินงานร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงาน
ต้นสังกัด/โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

1.4 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

1.4.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตาม
โครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

1.4.2  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด    

1.4.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.4.4  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.4.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ระดับมัธยมศึกษา 

2.1. การตัดสินผลการเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 1) ตัดสินผลการ
เรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ในรายวิชานั้นๆ 2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด     
3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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2.2  การให้ระดับผลการเรียน 

ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี ้

ตารางที่ 5 การให้ระดับผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ระดับผลการเรียน คะแนนร้อยละ ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 ค่อนข้างดี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช้ 55-59 
1 ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 50-54 
0 ต่ ากว่าเกณฑ ์ 0-49 

 

 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม ดี 
และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

2.3  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.3.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต  โดย
เป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด   

2.3.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

2.3.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.3.4  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.3.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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2.4  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.4.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต  โดย
เป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด   

2.4.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

2.4.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.4.4  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2.4.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

4. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ความสนใจในเรื่องศตวรรษที่ 21 นั้น เริ่มในอเมริกามานานพอสมควร โดยก่อนที่จะสิ้น
ศตวรรษที่ 20 ในทศวรรษของปีนั้นได้มีการศึกษาในเรื่องศตวรรษที่ 21 กันอย่างมาก พอเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 ความคิดและข้อเสนอก็ชัดเจนข้ึน พร้อมกันนั้นก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันไป 
จนนักการศึกษาอเมริกาคนหนึ่งกล่าวไว้ในปี 2010 ว่า ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมานั้นมีการอภิปรายกันในวง
วิชาการถึงเรื่องของ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” กันอย่างกว้างขวางมากทีเดียว หลังจากนั้นไม่นานก็มี
หน่วยงานหลักๆ ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็ได้ข้อสรุปพอสมควร และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวคิดนี้กัน
อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่การเน้นการสอนแบบใหม่ อย่างเช่น  การสอนเป็นโครงการ (project-
based approach) แทนการสอนให้ฝึกทักษะ (drill) แบบเดิม เป็นต้น หลักจากเผยแพร่กันในอเมริกา
อย่างกว้างขวางแล้วก็มีการศึกษากันในยุโรปบ้างพอสมควร ส่วนการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับเรื่อง
ของศตวรรษที่ 21 ในเอเชียและไทยเองนั้นยังมีไม่มากนัก แม้ว่าแนวคิดน้ีจะได้เริ่มมานานพอสมควรทั้ง
ในสังคมไทยและสังคมของอาเซียน แต่ศึกษาเป็นภาพกว้างๆ ในส่วนของทักษะก็ยังไม่มีผู้สนใจมากนัก  
ที่เห็นว่าสนใจมากน่าจะเป็นประเทศมาเลเซียที่ได้มีการศึกษาเรื่องนี้ และน าไปประกอบกับทิศทาง     
ในอนาคตของมาเลเซีย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ vision 2020 ของมาเลเซียเอง โดยใช้แนวคิดของกลุ่ม 
Partnership นอกจากนั้นก็มีการท าการวิจัยในเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กันกว้างขวางพอสมควร
โดยใช้ทักษะ 4 ประการของกลุ่ม enGauge เป็นหลัก ในส่วนของบรูไนเองน าแนวคิดนี้ไปพัฒนา
หลักสูตรข้ึนมาใหม่ ในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็มีความสนใจพอสมควรด้วยการสนับสนุนของบริษัท Cisco 
โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิธีคิด (ways of thinking) กลุ่มวิธี 
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การท างาน (ways of working) เครื่องมือการท างาน (tools of working) และทักษะส าหรับใช้ชีวิตใน
โลกปัจจุบัน (skills for living in the world) ในขณะที่อินโดนีเซียเองก็ได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์
การศึกษาในอนาคตของอินโดนีเซียด้วยพร้อมกันไป ในส่วนของไทยเองก็ยังไม่มีการเผยแพร่กัน
กว้างขวางนัก จนกระทั่งได้มีการเผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับศตวรรษที่ 21 เรื่อง “21st Century Skills : 
Rethinking How Students Learn” เขียนโดยนักวิชาการหลายคนในแง่มุมต่างๆ กันเมื่อปี 2010    
มีเจมส์  เบลลันกา (James Bellanca) และรอน แบรนด์ (Ron Brandt) และในปี พ.ศ. 2553 หลังจาก
นั้นไม่นานก็ได้มีการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยโดยวรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป  จิตตฤกษ์ 
ความสนใจในเรื่องศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการกล่าวถึงและเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางทั้งในวงการศึกษา
และวงการอื่นๆ47 

4.1 ความส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้สรุปสาเหตุ 3 ประการซึ่ง
อธิบายว่าเหตุใดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ใหม่ ดังนี้48            

1. รูปแบบและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป 
โลกยุคหลังอุตสาหกรรมที่มีทักษะการคิดและการสื่อสารเป็นที่ต้องการอย่างมาก 

ความรู้จะกลายเป็นทรพัยากรพื้นฐานทางเศรษฐกจิที่ส าคัญที่สดุ และกลุ่มผู้น าทางสังคมจะเป็นกลุ่มที่ใช้ 
“แรงงานความรู้” เป็นหลัก  ในสังคมความรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้เข้ามาท างานแทนแรงงานที่
รับผิดชอบงานที่ซ้ าซากจ าเจ ขณะที่แรงงานที่มีทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะในการค้นหาและวิเคราะห์
ข้อมูล และทักษะในการสื่อสารอันซับซ้อน ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท าแทนได้ จะกลายเป็นที่ต้องการ
ในตลาดแรงงานมากขึ้น เพราะถือเป็นทักษะที่จ าเป็นยิ่งในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่วิธีการมาตรฐานทั่วไปใช้ไม่ได้ผลในโลกที่ปัญหามีความซับซ้อนและมีพลวัต
มากขึ้น ทักษะการท างานเป็นทีมก็ทวีความส าคัญยิ่งเช่นกันในสังคมความรู้ เพราะการท างานแบบเป็น
เอกเทศในยุคอุตสาหกรรมจะถูกแทนที่ด้วยการท างานเป็นทีมเพื่อค้นหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ 
ร่วมกัน ดังนั้นทักษะใหม่จึงเป็นเสมือนใบเบิกทางเพื่อเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ ขณะที่คนงานที่
ปราศจากทักษะเหล่าน้ีจะต้องท างานที่ไร้ทักษะและมีค่าแรงต่ า นอกจากนั้นเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ยังท าให้โครงสร้างองค์กรเริ่มเปลี่ยนจากแนวดิ่งเป็นแนวราบมากข้ึน ในโครงสร้างองค์กรแบบเก่าที่มี
                                                             

47 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก 
(กรงุเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์, 2557), 1-3. 

48 สถาบันวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), รายงานวิจัยการจัดท ายุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันา     
ประเทศไทย, 2556), 13-16. 
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ล าดับช้ันชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในฐานะตัวแทน
องค์กร พนักงานในระดับลดหลั่นลงมามีหน้าที่เพียงท าตามค าสั่งที่ไหลมาจากด้านบนเท่านั้น แต่ใน
โครงสร้างการท างานแบบใหม่ที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและกระจายความ
รับผิดชอบให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติมากข้ึน คนท างานยุคใหม่จ าเป็นต้องมีทักษะในการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น  ดังเช่นที่ผู้บริหารของบริษัทแอปเปิ้ลให้ความเห็นว่า พนักงานคน
ไหนที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองจะถูกเลิกจ้างในที่สุด ประการส าคัญเทคโนโลยีการสื่อสารยังท าให้
ตลาดแรงงานกลายเป็นตลาดระดับโลกมากข้ึน คนท างานยุคใหม่ต้องสามารถท างานภายในทีม ที่
ประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ผ่านเครื่องมือการสื่อสารชุดใหม่ ด้วยเหตุ
นี้ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะด้านไอซีที ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวจึงทวี
ความส าคัญมากในโลกที่ตลาดแรงงานมีลักษณะไร้พรมแดนมากข้ึน โดยภายใต้สังคมและเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยความรู้ การสร้างคนท างานที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นความ   
ท้าทายส าคัญของระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในประเทศไทยที่ไม่คุ้นเคยกับการสอนทกัษะการ
คิดข้ันสูงให้กับนักเรียน การผสมผสานเนื้อหากับทักษะเพื่อฝึกทักษะการประยุ กต์ใช้ความรู้ภายใต้
สถานการณ์แปลกใหม่ รวมถึงการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการท าโครงงานเป็นกลุ่มย่อย
ย่อมเป็นเงื่อนไขส าคัญในการผลิตสร้างนักเรียนซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมท างานภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม่ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในโลกเศรษฐกิจทุกวันน้ี 

2. การพ่ึงพาอาศัยในระดับโลกท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการ

เคลื่อนย้ายของผู้คน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ท าให้การไหลเวียนของข้อมูล
ข่าวสารในระดับโลกเป็นไปได้ง่ายดาย ส่งผลให้การพึ่งพากันในระดับโลกเพิ่มสูงมากข้ึน ในศตวรรษที่ 
21 สังคมมีความหลากหลายและมีความเป็นพหุนิยมมากข้ึน ดังนั้น การท างานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร 
และการแก้ไขความขัดแย้งของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยวิธีอันสร้างสรรค์จะ
กลายเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่ง เมื่อความรู้ เกี่ยวกับโลกทวีความส าคัญมากข้ึนในโลกที่มีการพึ่งพากันสูง 
นักเรียนต้องเข้าใจว่าผลกระทบที่เกิดข้ึนในประเทศหนึ่งย่อมส่งผลกระทบกับประเทศของตนเอง เช่น 
วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งย่อมส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ การเรียนรู้ทักษะการเป็น
พลโลกก็มีความส าคัญเช่นกัน ในโลกที่ปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ มีลักษณะไร้พรมแดนมากข้ึน เช่น 
การก่อการร้ายข้ามชาติ มลภาวะเป็นพิษ โรคระบาด วิกฤตเศรษฐกิจ ฯลฯ การแก้ไขปัญหาข้ามชาติ
เหล่าน้ีไม่สามารถจ ากัดอยู่แค่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
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3. ภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ท่ีเปลี่ยนไป    
ความก้าวหน้าทางไอซีที โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการ

เรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษใหม่อย่างมากมาย เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้ขยายพื้นที่การเรียนรู้ของ
นักเรียนออกไปนอกห้องเรียนโดยไม่ยึดติดกับพื้นที่ทางการในห้องเรียนแบบเดิม ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้
สามารถบูรณาการเข้ากับชุดประสบการณ์ของสังคมภายนอกได้มากยิ่งข้ึน ทว่านักเรียนก็จ าเป็นต้อง
เรียนรู้ทักษะในการจัดการกับข้อมูลมหาศาลอย่างไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในศตวรรษหน้า และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นในทางที่เป็นประโยชน์กับตน นอกจากนั้นเครื่องมือการสื่อสารแบบใหม่ 
เช่น สื่อสังคม (social media) ยังช่วยขยายรูปแบบการเรียนรู้จากการสื่อสารทางเดียวไปสู่การเรียนรู้
ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมที่มีการสื่อสารหลายทิศทาง ด้วยเหตุน้ีการเรียนการสอนสมัยใหม่จ าเป็นต้อง
ปรับไปสู่การหลอมรวมการเรียนในห้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ รู้จักการตั้งถามและสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง และท างานร่วมกับผู้อื่นผ่านเครื่องมือ
การสื่อสารแบบใหม่ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อรปูแบบการท างาน การ
ใช้ชีวิต และการเรียนรู้ ได้น าพาความท้าทายและข้อเรียกร้องชุดใหม่ ซึ่งท าให้ทักษะและความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับนักเรียนแตกต่างจากเดิม ในศตวรรษที่ 20 โรงเรียนท าหน้าที่สอนข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว 
และถูกน าเสนอในรูปข้อเท็จจริงที่นักเรียนต้องจดจ าโดยไม่สอนให้ตั้งค าถาม สืบค้น และสร้างสรรค์
ค าตอบด้วยตนเอง การสอนเนื้อหาโดยไม่พัฒนาทักษะในการคิดส่งผลให้นักเรียนได้เพียงแต่จดจ าข้อมูล
โดยไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์จริง หรือใช้วิจารณญาณในการจดัการกบัปญัหาที่แปลก
ใหม่ได้ ซึ่งไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วส าหรับการท างานและด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21  

ไพฑูรย์  สินลารัตน์ ได้ประมวลข้อเสนอต่างๆ ของนักการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับกระแสใหญ่ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยพบว่า 7 ประการต่อไปนี้มีความเป็นไปได้
มากที่สุด49  

1. โลกเทคโนโลยี (fechnologicalization) บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยี
จะมีมากขึ้น คนจะอยู่กับเทคโนโลยีเป็นหลัก เทคโนโลยีจะเข้าไปมีส่วนในการท างานของมนุษย์อย่าง
มาก เด็กรุ่นใหม่จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีข่าวสารและการคมนาคม 
(Information and communication technology) ทักษะส าหรับเทคโนโลยีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน
ศตวรรษที่ 21 คนที่ท างานในอนาคตจะท างานในเชิงของเทคโนโลยี (Technology work) ในเชิง
ความรู้ (Knowledge worker) มากข้ึน และท างานความรู้ในลักษณะของการคิดและพัฒนาผลผลิต 
(Product and service) ใหม่ๆ มากขึ้น 

                                                             
49 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก 

(กรงุเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์, 2557), 5-9. 
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2. โลกของเศรษฐกิจและการค้า (commercialization and economy) การ
เติบโตทางเทคโนโลยีจะท าให้เกิดผลผลิตทางเทคโนโลยีมากข้ึน อันจะน าไปสู่การค้าขายสินค้าเก่า และ
สินค้าใหม่ๆ จากตะวันตก ทั้งค้าขายสินค้าเทคโนโลยี และใช้สินค้าเพื่อการค้าด้วยพร้อมกันไป ชีวิตของ
คนรุ่นใหม่จึงหนีไม่พ้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เน้นการค้าขายเป็นหลัก ซึ่งจะมีผลต่อทักษะของ
คนรุ่นใหม่มาก ทักษะการค้าโดยเฉพาะจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit) มี
ความส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ที่เน้นเทคโนโลยี เน้นผลผลิตในเชิงนวัตกรรมที่
ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญใหม่ๆ มากข้ึน ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งใหม่เหล่านี้เพื่อการใช้ชีวิตที่มี
ประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่ได้ 

3. โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย (globalization and network) แม้โลกาภิวัตน์จะได้
รับค าวิพากษ์วิจารณ์มากเพียงใดก็ตาม แต่แนวคิดของโลกาภิวัตน์ก็ยังคงอยู่ โดยรูปแบบจะเปลี่ยนเป็น
โลกาภิวัตน์ใหม่ที่เป็นกระแสโลกาภิวัตน์ตะวันออกมากข้ึน รวมทั้งเรื่องของเครือข่ายซึ่งเป็นเครือข่ายที่
จับมือกันเองในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น ท าให้คนในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีการร่วมมือกันมากข้ึน และสื่อ
ความหมายใหม่ๆ ให้กับสังคม 

4. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environmentalization and energy) ความ
สนใจและการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมจะมีมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาต่างๆ (Sustainable development) ทั้งนี้เพราะศตวรรษที่ผ่านมาโลกได้พัฒนาโดย
การท าลายสิ่งแวดล้อมไปมาก ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมจะมีมากข้ึน การเรียนรู้และแก้ปัญหาเหล่านี้
จะต้องเป็นการช่วยเหลือกันหรือท างานด้วยกัน (Collaboration) มากขึ้น การเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ 
21จึงต้องการความร่วมมือกันมากข้ึน 

5. ความเป็นเมือง (urbanization) ความเป็นเมืองจะเกิดข้ึนชัดเจนในอนาคต 
รูปแบบความเป็นเมืองจะก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า ธุรกิจการค้า การใช้เทคโนโลยีต่างๆ จะตามมา
อย่างมาก แม้สภาพแวดล้อมและชุมชนที่มองจากภายนอกจะมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท เช่น บ้านช่อง 
ร้านค้า แต่สภาพการจัดการเป็นเมืองชัดเจน ตัวอย่างที่ เราจะเห็นชัดเจน คือ ร้านสะดวกซื้อ            
(7-Eleven) มีอยู่ทั่วไปในชนบทไทย สิ่งที่จะตามมากับความเป็นเมืองกคื็อเศรษฐกิจ และชีวิตสมัยใหม่ที่
ยึดโยงอยู่กับการค้า และบริการที่ตั้งอยู่บนวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
มากขึ้น สภาพเหล่าน้ีน าไปสู่การเป็น Global cities มากขึ้นและชัดเจนข้ึน 

6. คนจะมีอายุยืนขึ้น (ageing and health) ความก้าวหน้าทางยา การรักษา 
พยาบาล และความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพท าให้คนอายุยืนข้ึน สภาพที่ผู้สูงอายุมีมากข้ึนและอายุยืนยาว
ข้ึนตลอดเวลาจะปรากฏชัดเจนข้ึน ปัญหาคือคนรุ่นใหม่จะอยู่กับคนรุ่นเก่าอย่างไร คนรุ่นใหม่ 1 คน 
จะต้องเลี้ยงดูคนรุ่นเก่า 3-5 คน ซึ่งจะเป็นปัญหาให้สังคมในอนาคตต้องคิดหาทางออกให้ชัดเจนข้ึน 
เฉพาะในสังคมไทยเองได้มีผู้ประมาณไว้ว่า ในปี 2556 มีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 9.5 ล้านคน    



84 

 

คิดเป็นร้อยละ 14.76 ซึ่งถือว่าเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้ว เพราะมากกว่าร้อยละ 10 และคาดการณ์ว่า
ในอีก 10-20 ปี ข้างหนา้ จะมีผู้สูงวัยอายุ 60 ปี มากกว่าร้อยละ 30 หรือประมาณ 20 ล้านคน 

7. อยู่กับตัวเอง (individualization) สภาพสังคม การท างาน และเทคโนโลยีจะ
ท าให้คนในสังคมอยู่กับตัวเองหรือมีลักษณะเฉพาะของตนเองมากยิ่งข้ึน ดูตัวอย่างจากชีวิตในปัจจุบันที่
เรากลายเป็นสังคมที่มีการพูดกันมากในหนังสือพิมพ์ คือ “สังคมก้มหน้า” แต่ละคนกดแต่มือถือและ
คอมพิวเตอร์พกพา จนไม่สนใจคนข้างเคียง เราจะคุยกับคนที่รู้จกัผา่นทางเทคโนโลยีมากกว่ามาพบหนา้
กันในชุมชนหรือในช้ันเรียน นักเรียนจะเข้าช้ันเรียนน้อยลง แต่เขาคุยกันทางเทคโนโลยีหรือในสังคมเอง
เช่นกัน บทบาทของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา จะมี
มากขึ้น  

4.2 กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ภาคีเพื่อทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ได้น าเสนอ
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้50  

 

 

ภาพที่ 1 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 

 
 

                                                             
50

  Bellanca, James and Brandt, Ron, 21st Century Skills : Rethinking How 
Students Learn (USA : Solution Tree Press, 2010), xv. 
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วิชาแกน (Core Subjects) ได้แก่ 
1. ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา 
2. ภาษาส าคัญของโลก 
3. ศิลปะ 
4. คณิตศาสตร์ 
5. เศรษฐศาสตร ์
6. วิทยาศาสตร ์
7. ภูมิศาสตร ์
8. ประวัติศาสตร ์
9.  การปกครองและหน้าที่พลเมือง                                

แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes) ได้แก่ 
1. จิตส านึกต่อโลก 
2. ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกจิ และการเป็นผูป้ระกอบการ 
3. ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง 
4. ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ 
5. ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ 
1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
2. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา 
3. การสือ่สารและการร่วมมือท างาน 

 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี(Information, Media, and  
Technology Skills) ได้แก่ 

1. ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ 
2. ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ 
3. ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  

          

ทักษะชีวิตและการท างาน  (Life and Career Skills) ได้แก่ 
1. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรบัตัว 
2. ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง 
3. ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
4. การเพิม่ผลผลิตและความรูร้ับผิด 
5. ความเป็นผู้น าและความรบัผิดชอบ 
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ระบบสนบัสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (21st Century Education Support 
Systems) ได้แก่ 

1. มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่ 21 
2. หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21 
3. การพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษที่ 21 
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 

 

วิจารณ์  พานิช  กล่าวถึงทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ 21 ว่า ครูต้องยึดหลัก  
สอนน้อยเรียนมาก การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ครูสอนไม่ได้นักเรียนต้องเรียนเอง หรือครูไม่ต้องสอน
แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบ
ลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL 
(Project-Based Learning) และการเรียนรู้ในสาระวิชาก็มีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้
เพื่อมีชีวิตในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ในปัจจุบันควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ ครูช่วยแนะน าและออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 ได้แก่51  

สาระวิชาหลัก 

                     • ภาษาแม่ และภาษาโลก 
                     • ศิลปะ 
                     • คณิตศาสตร์ 
                     • เศรษฐศาสตร ์
                     • วิทยาศาสตร ์
                     • ภูมิศาสตร ์
                     • ประวัติศาสตร ์
                     • รัฐ และความเป็นพลเมืองด ี

หัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 
                     • ความรู้เกี่ยวกับโลก 
                     • ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 

• ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองด ี
• ความรู้ด้านสุขภาพ 
• ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 

                                                             
51 วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21 (กรงุเทพฯ : มูลนิธิสดศร-ี

สฤษดิ์วงศ์, 2555), 15-17. 
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• ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกป้ัญหา 
 • การสื่อสารและการร่วมมือ 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
• ความรู้ด้านสารสนเทศ  
• ความรู้เกี่ยวกบัสื่อ 
• ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
ทักษะชีวิตและอาชีพ 
• ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
• การรเิริม่สร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
• ทักษะสังคมและสงัคมข้ามวัฒนธรรม 
• การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (productivity) และความรบัผิดชอบเช่ือถือได้

(accountability) 
• ภาวะผู้น าและความรบัผิดชอบ (responsibility) 
นอกจากนั้นโรงเรียนและครูตอ้งจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
• มาตรฐานและการประเมินในยุคศตวรรษที่ 21  
• หลกัสูตรและการเรียนการสอนส าหรบัศตวรรษที่ 21 
• การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 
• สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้สรุปและขยายความกรอบ
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่น าเสนอโดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไว้ ดังนี้52 

1. ความรู้ส าคัญในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดน้ีเช่ือว่า การเรียนรู้ 
เฉพาะสาขาวิชานั้นไม่เพียงพออีกแล้ว หลักสูตรจ าเป็นต้องผนวกรวมความรู้และแนวคิดส าคัญในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะข้ามสาขาวิชา เข้าไปในการเรียนรู้เนื้อหาที่แบ่งตามสาขาวิชา
แบบเดิมด้วย ความรู้เหล่าน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการเช่ือมโยงความรู้ระหว่างสาขาวิชาเข้าด้วยกัน 
ความรู้เหล่าน้ี ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ เรื่องโลก การท าความเข้าใจและรับมือกับประเด็นในระดับโลก 
โดยเฉพาะปัญหาที่ตัดข้ามพรมแดน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้และท างานร่วมกับผู้คนที่มาจาก
หลากหลายวัฒนธรรมและศาสนา โดยเคารพซึ่งกันและกันและเปิดใจคุยกันได้ และความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ 

                                                             
52 สถาบันวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), รายงานวิจัยการจัดท ายุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันา     
ประเทศไทย, 2556), 18-21. 
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1.2 ความรู้ ด้ านการ เงิ น เศรษฐกิจ  ธุรกิ จและการ เป็นผู้ประกอบการ 
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม เข้าใจความส าคัญของระบบ
เศรษฐกิจต่อสังคม และรู้จักใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการท างาน 

1.3 ความรู้ด้านพลเมือง การติดตามข่าวสารบ้านเมืองและเข้าใจในกลไกการ
ท างานของรัฐบาล เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง รู้จักสิทธิและหน้าที่พลเมืองในทุกระดับ ทั้งระดับ
ท้องถ่ิน รัฐ ประเทศ และโลก และรับรู้ถึงผลกระทบในระดับท้องถ่ินและระดับโลกจากการตัดสินใจทาง
การเมือง 

1.4 ความรู้ด้านสุขภาพ  การรับรู้และเข้าใจถึงข้อมูลและบริการพื้นฐานด้าน
สุขภาพ และรู้จักใช้ข้อมูลและบริการเหล่านั้นเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง เข้าใจวิธีดูแลและป้องกัน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น การกินอาหารและออกก าลังกายอย่างเหมาะสม การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง การลดความเครียด ฯลฯ สามารถก าหนดเป้าหมายด้านสุขภาพส าหรับตนเองและครอบครัว และ
เข้าใจประเด็นความปลอดภัยและสาธารณสุขในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการคิดข้ันสูงนี้ถูกพิจารณาจากหลายภาค
ส่วนว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุด ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการท างานในระบบเศรษฐกิจที่มี
ความซับซ้อนมากข้ึน และเทคโนโลยีเข้ามาท าหน้าที่แทนงานที่ซ้ าซากจ าเจ ทักษะเหล่าน้ีประกอบด้วย 

    2.1 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การรู้จักใช้เทคนิคในการสร้างแนวคิดอัน
หลากหลาย (อาทิ การระดมสมอง) สามารถประเมินแนวคิดของตนเองเพื่อปรับปรุงให้เกิดความ
สร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน เปิดรับมุมมองที่หลากหลายและแปลกใหม่ สามารถสร้างสรรค์แนวคิดให้
กลายเป็นนวัตกรรมเชิงรูปธรรม 

2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา การรู้จักเลือกใช้วิธีการให้
เหตุผลที่เหมาะกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์การท างานของ
ส่วนต่างๆ ในระบบให้เข้าใจการท างานอันซับซ้อนของระบบใหญ่ ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินหลักฐาน วิวาทะ ค ากล่าวอ้าง และความเช่ือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสังเคราะห์และ
เช่ือมโยงข้อมูลและชุดความคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถตีความข้อมูลและหาข้อสรุป รู้ จักทบทวน
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง การแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยด้วยวิธีการอันหลากหลาย 
การตั้งวางกรอบค าถามที่ช่วยอธิบายมุมมองที่จะน าไปสู่หนทางแก้ไขปัญหา 

2.3 การสื่อสารและการท างานร่วมกัน  ความสามารถในการน าเสนอความคิดทั้ง
ในรูปแบบของการพูดและการเขียนได้ชัดเจนและเหมาะกับบริบท สามารถฟังและถอดความหมายได้
อย่างถูกต้อง ใช้การสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับทีมที่มีสมาชิกหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจถึงความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน และให้คุณค่ากับการมี
ส่วนร่วมของทุกคนในทีม 

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต นักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะใน
การจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับตัวให้ทันกับเครื่องมือทาง
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เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานร่วมกับผู้อื่นและ
สร้างสรรค์แนวคิดของตนเองในระดับที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ทักษะดังกล่าวประกอบด้วย 

   3.1 ทักษะด้านสารสนเทศ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและ
ประเมินความถูกต้องของข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักใช้เครื่องมือและจัดการกับการไหลเวียนของข้อมูลที่ไหลบ่าเข้ามาพร้อมกัน
จากหลายแหล่งได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจประเด็นทางจริยธรรมและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าถึงและการใช้สารสนเทศ 

3.2 ทักษะด้านสื่อ ความเข้าใจวาทกรรมที่ถูกผลิตสร้างขึ้นผ่านสื่อ และผลกระทบ
ของสื่อที่มีต่อความเช่ือและพฤติกรรมของสังคมโดยรวม เข้าใจประเด็นทางจริยธรรมและทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สื่อ 

3.3 ทักษะด้านไอซีที การรู้จักใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือในการท าวิจัย จัดการ และสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะชีวิตและการท างาน นอกเหนือจากทักษะในการคิดและความรู้ในสาระวิชา
ต่างๆ แล้ว นักเรียนในโลกศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องมีทักษะชีวิตและการท างานในการรับมือกับความ
ซับซ้อนของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

    4.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับหน้าที่และความรับผิดชอบอันหลากหลาย สามารถท างานภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ รับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดได้อย่างดี และจัดการกับ
ความเห็นและความเช่ือที่แตกต่างเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม โดยเฉพาะภายใต้การท างานที่มีความ
หลากหลายของคนท างานสูง 

    4.2 ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง ความสามารถในการบริหารเวลาและจัดการ
กับงานได้อย่างมีประสิทธิผล รักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้ดี รับผิดชอบงาน
ของตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีคนคอยควบคุม สามารถจัดการและต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง 
วิเคราะห์ และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อใช้พัฒนาตนเองในอนาคต 

    4.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสมและมีความเป็นมืออาชีพ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับทีมที่มีพื้นเพทาง
วัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลาย และเปิดรับแนวคิดและคุณค่าที่แตกต่าง 

    4.4 การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
แม้จะเจอกับอุปสรรคหรือแรงกดดัน รู้จักวางแผน จัดล าดับความส าคัญ และจัดการกับงานให้ลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ท างานที่ดี อาทิ ท างานเป็นทีมได้ดี ท างานหลายอย่างได้
พร้อมกัน มีความน่าเช่ือถือและตรงต่อเวลา เคารพความหลากหลายภายในทีมและมีความรับผิดกับ
ผลงานที่ออกมา 

    4.5 ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะใน
การแก้ไขปัญหาและการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย รู้จักใช้จุดแข็งของคนอื่น
ในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 
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วิโรจน์  สารรัตนะ ได้สรุปรปูแบบการเรียนรู้ “ABC” ส าหรบัศตวรรษที่ 21 (ABC-
21st Century Learning Model) ของ Pontefract ไว้ ดังนี้53 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 2  รูปแบบการเรียนรู้ “ABC” ส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

รูปแบบการเรียนรู้ “ABC” ส าหรับศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
1) การเข้าถึง 2) พฤติกรรม และ 3) ชุมชน  

1. การเข้าถึง (access – A) เป็นการเข้าถึงสิ่งทีจ่ะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าที่ไหน 
เวลาไหน (anywhere anytime) ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ไม่จ ากัดเฉพาะเป็นการเรียนรู้
จากครูในห้องเรียน มีดังนี้  

1.1 เครื่องมือ เช่น laptops, flipcams, media, centers เป็นต้น 
1.2 เครือข่าย (networks) เช่น wireless, wifi, home access, cellular 
1.3 พื้นที่ทางกายภาพแบบเปิด เป็นการคิดใหม่เกี่ยวกบัสถาปัตยกรรมและการ 

วางแบบส าหรบัโรงเรียนหรือห้องเรียนส าหรบัศตวรรษที่ 21 
1.4 การเข้าถึงของกลุม่คนที่ด้อยความสามารถต่างๆ (various disabilities) 

2. พฤติกรรม (behavior – B) หมายถึง พฤติกรรมในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
 2.1 พัฒนาเทคนิคการสอน เนื่องจากไมส่ามารถน าเทคนิคการสอนในศตวรรษที่  

19 หรือ 20 มาใช้กับศตวรรษที่ 21 ได้ ต้องใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆ ซึง่ครูจะต้องเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของตนเอง 

2.2 ยกเครื่องหลกัสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา ที่อาจเป็นรากเหง้าของปญัหาทั้ง
มวล เปลี่ยนใหเ้ป็นหลกัสูตรทีส่่งเสริมต่อวิธีการสอนใหม่ๆ 

2.3 ความร่วมมือของนักเรียนใน 5 รูปแบบ คือ ความร่วมมอืกับนักเรียนใน
โรงเรียนเดียวกัน ร่วมมือกบัครูในโรงเรียนเดียวกัน ร่วมมือกบันักเรียนโรงเรียนอื่น ร่วมมือกบัครู
โรงเรียนอื่น และร่วมมือกับโอกาสภายนอก 
                                                             

53 วิโรจน์ สารรัตนะ, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษท่ี 
21 (กรุงเทพฯ : หจก.ทิพยวิสทุธ์ิ, 2556), 58-59. 
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2.4 ความเกี่ยวกันกับผู้ปกครอง พฤติกรรมของผู้ปกครองต้องเปลี่ยนแปลงจาก
การถูกแยกออกจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง
เรื่องการเข้าถึง และเรื่องความเป็นชุมชน 

2.5 ความเกี่ยวพันกับผู้มีอ านาจเบื้องหลัง เช่น สหภาพ รัฐบาล คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นหุ้นส่วนที่มีจุดมองไปที่เดียวกัน คือ “นักเรียน” 

3. ชุมชน (community – C) ต้องให้ค านิยามค าว่า “ชุมชน” ใหม่ ให้เป็นชุมชน 
ส าหรับศตวรรษที่ 21 เป็นชุมชนที่หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากที่เน้นต ารา เป็นหลักสูตรที่
เน้นความเป็นชุมชนการเรียนรู้ (community of learning) เป็นหลักสูตรที่เน้นการมอบหมายงาน มี
แผนการเรียน และมีโครงการพหุวิทยาการแบบร่วมมือกับช้ันเรียนอื่น โรงเรียนอื่น และหรือกับธุรกิจ
เอกชน ทั้งแบบไม่เป็นทางการ และแบบความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งแบบพบปะกัน (face to face) หรือ
ออนไลน์ (online) เป็นการใช้ความร่วมมือและเทคโนโลยีทางสังคมกระตุ้นและส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนจากโลกที่เป็นจริง 
 

ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน กล่าวว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ 4 วิธี ดังนี้54 

1. เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
2. เรียนรู้แบบมีความสุข 
3. เรียนรู้แบบความร่วมมือ 
4. เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง 

นอกจากนี้ ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน ยังกล่าวว่า ในการเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้แบบการลงมือท า
มากกว่าการฟัง เน้นการฟังเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ การลงมือท า 70-80 เปอร์เซ็นต์  
 

นรินทร์  สังข์รักษา ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โดยกล่าวว่า องค์ประกอบด้านผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้55 

1. มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน และการค้นคว้า 
2. สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. เป็นคนดี มีคุณธรรม 
4. รู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นระบบ 
5. มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สร้างงาน สร้างอาชีพ 
7. สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

                                                             
54 ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน, “การศึกษาไทยศตวรรษที่ 21,” วารสารสมาคมนักการศึกษา

มหาสารคาม 3, 3 (มกราคม-ธันวาคม 2556) : 4. 
55

 นรินทร์  สงัข์รักษา, “คุณภาพการศึกษากบัทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พันธกิจที่ต้อง
ทบทวน,”วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11, 1,2 (มิถุนายน 2556-มีนาคม 2557) : 54-55.  



92 

 

8. สบืสานวิถีวัฒนธรรมไทย 
9. มั่นใจในตนเอง 

 

วณิชชา  แม่นย า ได้น าเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ด้วยการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  ดังนี้56 

1. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกผู้เรียนให้
รู้จักคิด สังเกต ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้ง
ค าถาม (Learning to Question) โดยผู้เรียนตั้งค าถามผ่านเครื่องมือที่สามารถเสนอความคิดเห็นส่วนตัว
ได้ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) กูเกิ้ลพลัส (Google+) หรือ ทวิสเตอร์ (Twitter) ด้วยการตั้งค าถามง่ายๆ 
เช่น ใคร ท าอะไร อย่างไร ที่ไหน ท าไม จากสิ่งที่พบเห็น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามารถในการตีความ 
การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิด 

2.  การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึก
แสวงหาความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ซึ่ง
จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ (Learning to Search) โดยผู้เรียนสามารถเลือกใช้
เครื่องมือสืบค้น (Search Engine) ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ เช่น กูเกิ้ล 
(Google), ยาฮู (Yahoo), บิง (Bing), เอโอแอล (AOL) ส าหรับการสืบค้นแบบปกติในด้านเนื้อหา ภาพ 
เสียง วิดีโอ หรือการสืบค้นแบบเฉพาะประเภท เช่น การสืบค้นบทความวิจัยจากหน่วยงานทางการศึกษา 
ก็เลือกใช้การสืบค้นประเภทบทความทางวิชาการ (Google Scholar)  

3.  การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้
และสารสนเทศที่ได้จากการแสวงหาความรู้ มาถก แถลง อภิปรายเพื่อน าไปสู่การสรุป และสร้างองค์
ความรู้ (Learning to Construct) โดยผู้เรียนน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
หรือแหล่งอื่นๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถบันทึกสิ่งที่ได้นั้นบนเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เช่น สรุปเนื้อหาที่ได้ในรูปสื่อวิดีโอน าเสนอผ่านยูทูป (Youtube) บันทึกเป็นเอกสาร
ออนไลน์บน กูเกิ้ลดอค (Google Doc) ซึ่งแบ่งปันการท างานร่วมกันโดยการแชร์ข้อมูล และอนุญาตให้
บุคคลอื่นแก้ไขเอกสารร่วมกันได้ โดยสามารถเก็บเอาไว้บนพื้นที่ที่ให้บริการฟรีบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น กูเกิ้ลไดร์ฟ (Gogle Drive), สกายไดร์ฟ (Sky Drive) ส าหรับการเรียนใช้งานที่ไหนก็
ไดท้ี่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการเผยแพร่เนื้อหาผ่านบล็อกส่วนตัวที่ผู้เรียนสามารถสร้างข้ึน
เองได้โดยง่าย เช่น บล็อกเกอร์ (Blogger) หรือ เวิร์ดเพรส (Wordpress)  

4.  การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communicate)    
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้มาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีทักษะในการสื่อสาร (Learning to Communicate) ผู้เรียนสามารถน าผลงานตนเองที่ได้จาก
การสรุปองค์ความรู้ มาแบ่งปันในรูปแบบวิดีโอด้วยยูทูป (Youtube) รูปแบบเนื้อหา ข้อความ ด้วย
สไลด์แชร์ (Slide Share), สไคร์ปดี (Scribd) หรือการน าเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียด้วยเพรสซี่ (Prezi) 
                                                             

56
 วณิชชา  แม่นย า, “การจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ด้วยสื่อสังคม

ออนไลน์ ส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21,” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 11, 1,2 (มิถุนายน 2556-มีนาคม 2557) : 105-107. 
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โดยรูปแบบทั้งหมดสามารถแบ่งปันผู้อื่นผ่านทางเว็บที่ให้บริการนั้นโดยตรง หรือการแชร์ผ่านเฟสบุ๊ค 
(Facebook)   

5.  การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรอบตัว ตามวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน และจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to Service) ผลงาน
ของผู้เรียนที่เป็นข้อสรุปจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น จะเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้
ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี โดยผู้เรียนสามารถแบ่งปันข้ันตอน หรือวิธีการท างาน ด้วยการเผยแพร่ใน
บล็อกส่วนตัว เช่น บล็อกเกอร์ (Blogger) หรือ เวิร์ดเพรส (Wordpress) ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรยีนรู้ 
หรือแนะน า แลกเปลี่ยนการท างาน หรือผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้                
  

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทกัษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทยไว้
ดังนี้57 

                     ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย  =  E (4R + 7C) 

 

 

                        

1. Literacy 
2. Numeracy 

 

                    

 

ภาพที่ 3 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย 
 

โดยพิมพันธ์  เดชะคุปต์  ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทยได้
ภาพลักษณ์ที่ส าคัญ คือ เด็กไทยยุคนี้ต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกที่มีคุณภาพ    
มีทักษะส าคัญที่จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันอย่างมีความสุขด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรม  
เป็น Ethical Person ด้วยทักษะ 2 กลุ่มต่อไปนี้ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี ้
                                                             

57 พิมพันธ์ เดชุคุปต์, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 1-3.    

Ethical Person                             
(มีคุณธรรม จริยธรรม) 

 

 

 

(R) Reasoning 

Read                        
Write 

Arithmatics 

• Creative Problem        
Solving Skills                                     
• Critical Thinking Skills                         
• Collaborative Skills                        
• Communicative Skills                        
• Computing Skills                    
• Career and Life Skills        
• Cross-Cultural Skills 
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1.  กลุ่ม 4R  แบ่งเป็น 3 ทักษะหลักที่ควรเน้น คือ 
1.1 Literacy : การรู้หนังสือ คือ ความสามารถในการอ่านอย่างเข้าใจ (Read) 

และเขียนอย่างมีคุณภาพ (Write) การเขียนรายงานวิชาการ รายงานโครงงาน บทความ ตลอดจน
น าเสนอด้วยวาจา 

1.2 Numeracy : การรูเ้รือ่งจ านวน คือ ทักษะการใช้ตัวเลข ความน่าจะเป็น 
สถิติ ทักษะการช่ัง ตวง วัด รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

1.3 Reasoning : การใช้เหตุผล คือ ความสามารถในการอุปนัย นิรนัย การให้
ค าตอบแบบคาดคะเน การอุปมาอุปมัย และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม อันเป็นปัจจัยของการท างาน 
การด าเนินชีวิตและการอยู่อย่างพอเพียง 

2. กลุ่ม 7C คือ ทักษะหลัก ดังนี ้
2.1 Creative Problem Solving Skills : ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

คือ ความสามารถของบุคคลผู้มีปัญญาในการค้นคว้า การแก้ปัญหาและผลิตงานเชิงสร้างสรรค์ สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สร้างผลผลิตที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต                                     

2.2 Critical Thinking Skills : ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ 
ความสามารถอย่างช านาญในการคิดทีจ่ะท าหรือไมท่ า เช่ือหรือไมเ่ช่ือในเหตุการณ์ของกิจกรรม
ชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน                 

2.3 Collaborative Skills : ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง คือ ความสามารถ
อย่างเช่ียวชาญในการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม แบบร่วมมือร่วมใจ แบบรวมพลังท าให้งานส าเร็จ และ
ผู้ท ามีความสุข เป็นกระบวนการที่ท าให้เสริมสร้างความเป็นผู้น า การรู้จักบทบาทผู้น า บทบาทสมาชิก
และกระบวนการกลุ่ม                        

2.4 Communicative Skills : ทักษะการสื่อสาร คือ ทักษะการรู้หนังสือ 
หมายความถึง ความสามารถในการอ่าน ฟัง เขียน พูด คือ อ่านอย่างเข้าใจ ฟงัอย่างเข้าใจ เขียนอย่างมี
คุณภาพ พูดอย่างสื่อสารได้ตรง และง่ายต่อความเข้าใจ                       

2.5 Computing Skills : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ คือ ความสามารถอย่าง
เช่ียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้  ตลอดจนใช้เพื่อการออกแบบและ
ผลิตเชิงนวัตกรรม                     

2.6 Career and Life Skills : ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต คือ 
ความสามารถเช่ียวชาญในอาชีพที่ตนสนใจและถนัดซึ่งมฐีานมาจากการเรียนในระดบัพื้นฐานมาก่อน 
การมีอาชีพท าให้ชีวิตมีความสุข จึงน าไปสู่ความเช่ียวชาญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ         

2.7 Cross-Cultural Skills : ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ คือ ความ 
สามารถอย่างช านาญในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขที่จะอยู่ร่วมกัน รู้ เรา รู้เขา ในวิถีชีวิต การเมือง 
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เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก โดยสรุป คือ ทักษะในระดับท้องถ่ิน (Local) ชาติ (Nation) อาเซียน (ASEAN) และระดับโลก 
(Global)  

ไพฑูรย์  สินลารัตน์ ได้เสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ 7 ประการ ดังนี้58 
1. ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) เป็นทักษะ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ทักษะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

2. ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination) ในโลกแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ความรู้ และแหล่งความรู้มีมากมายมหาศาล ผู้เรียนในอนาคตจะต้องใฝ่รู้ สนใจใคร่รู้สิ่ง
ใหม่ๆ ตลอดเวลา และมีจินตนาการต่อไปข้างหน้าจากความรู้ที่ได้รับมา ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจึงเป็นทักษะที่จ าเป็น (Self-Study) ส าหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 

3. การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) เมื่อผู้เรียนสนใจใคร่รู้และมีทักษะในการหาความรู้ผ่านเทคโนโลยีได้แล้ว ทักษะที่ส าคัญและ
จ าเป็นคือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้ศึกษามาว่าอะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไรเป็น
ความจริง อะไรเป็นความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความส าคัญมากควบคู่ไปกับทักษะ
ในการแก้ปัญหาที่มีเหตุผลและชาญฉลาดพอ 

4.  ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (Creating and Innovation) ทักษะ
การคิดอะไรใหม่ๆ เป็นสิ่งจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในทุกด้านและ        
ทุกรูปแบบ การแก้ปัญหาย่ิงต้องใช้ความคิดใหม่ๆ อย่างมาก ซึ่งจะตามมาด้วยนวัตกรรม (Innovation) 
ที่เกิดจากความคิดใหม่ๆ นั้น นวัตกรรมถือเป็นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

5. ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 
ยุคของศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของความร่วมมือ ยุคของเครือข่ายที่คนจะติดต่อถึงกันผ่านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ความสามารถทางด้านน้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ 

6. การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (Corporate and Entrepreneurial 
Spirit) การพัฒนาทักษะนี้จะท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการท างานทางด้านเศรษฐกิจและการค้า ซึ่ง
จะเป็นลักษณะของโลกในยุคศตวรรษที่ 21  

7. ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross–Cultural & 
Global) เป็นทักษะที่สะท้อนเครือข่ายของโลกยุคใหม่ที่มากับแนวคิดโลกาภิวัตน์ ที่คนในสังคมโลก

                                                             
58

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ทักษะศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักตะวันตก, เอกสาร
ประกอบการประชุมคุรเุสวนา เรื่อง “ปฏิรูปครูสูอ่นาคตประเทศไทย” (อาคารหอประชุมครุุสภา 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 1 สิงหาคม, 2557), 2-3. 
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จะต้องรู้จักคนอื่นๆ โดยเฉพาะในโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของตนเอง การรู้ จักโลกและวัฒนธรรมอื่นมีทั้ง
เป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกัน และเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจด้วยพร้อมกันไป 

 

นอกจากนี้ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ ยังได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมใหม่ที่จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเด็กไทยให้เข้าไปสู่วัฒนธรรมของการสร้างหรือคิดอะไรใหม่ๆ ข้ึนมา คือ “วัฒนธรรมการ
ผลิตนิยม” ในวัฒนธรรมนี้ผู้เรียนต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ มั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู้ กระตือรือร้นใน
ความรู้ คิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ อดทน/ท างานหนัก ท างานเป็นทีม รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ค านึงถึงสังคม มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม และมีความเป็นไทย ซึ่งจะตรงข้ามกับ
วัฒนธรรมการรับและเช่ือตาม ที่ก่อให้เกิดความเป็นบริโภคนิยมในสังคมไทย โดยจะเห็นได้ว่าเด็กไทย
และคนไทยของเราบริโภคด้วยการซื้อใช้และด าเนินชีวิตตามอย่างคนอื่นๆ และประเทศอื่นๆ อยู่เสมอ 
การที่เด็กของเราจะสรา้งผลติผลอะไรข้ึนมาใหม่นั้นยังมีน้อยมาก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างคนรุน่ใหมใ่ห้
มีคุณลักษณะที่เรียกว่า “CCPR Model” โดยไพฑูรย์  สินลารัตน์ ได้สรุปวิธีการเรียนรู้รูปแบบ CCPR 
ไว้ดังนี้59  

1. Criticality-Based เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลัก 
2. Creativity-Based เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอะไร

ใหม่ๆ มีมุมมองใหม่ ให้ทางเลือกเพิ่มข้ึนกับกิจกรรมต่างๆ ให้ฝึกการท างานใหม่เพิ่มเติม จนแน่ใจใน
ทักษะการคิดใหม่ 

3. Productivity-Based เป็นการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ให้ผู้เรียนได้สร้างผลงาน 
(Product) ข้ึนมาจากแนวคิดใหม่ที่ได้เริ่มต้นไว้แล้ว โดยแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่ผา่นการ
ประเมินตรวจสอบจนมีคุณภาพ 

4.  Responsibility-Based เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นทั้ง
การสอน การฝึก การให้ท าตามแบบอย่าง จนติดเป็นนิสัย 

 

ดวงจิต  สนิทกลาง และ เปี่ยมพร  ตังตระกูลไพศาล กล่าวว่าหากต้องการให้เด็กไทย
มีทักษะเท่าทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมให้เด็กไทยมี ทักษะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้60 

1. มีเอกลักษณ์ คิดสร้างสรรค์ 
2. ท้าทาย ขยันหมั่นเพียร 

                                                             
59

 ไพฑูรย์  สินลารัตน์, “ปฏิรปูการเรียนรู้ : ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน,”
วารสารวิชาการคณะครุศาสตร์ 1, 1(มกราคม-มิถุนายน 2558) : 15-18. 

60 ดวงจิต  สนิทกลาง และ เปี่ยมพร  ตังตระกูลไพศาล, “เจ็ดทักษะ : ค่านิยมแบบไทยๆ”, 
เติบโตเต็มศักยภาพสู่ศตวรรษท่ี 21 ของการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557), 48-49. 
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3. ประณีต 
4. รอบคอบ มีระบบ 
5. คิดวิเคราะห์ใคร่ครวญ 
6. มีจิตสาธารณะ 
7. ดีและเก่ง 
 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโลกยุคในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ    
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) และนักการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า  

5. แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เราจะมีวิธีการวัดและประเมินอย่างไร เกือบทั้ง
ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมาเรามักวัดและประเมินผู้เรียนจากความสามารถจากการตอบค าถาม หรือการท า
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กคนไหนเก่ง ก็จะดูจากผลการสอบ แต่ใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้สอนหรือผู้ประเมินจะต้องปรับแนวคิดใหม่ในการวัดและประเมินผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการ
น าไปใช้ได้จริงมากกว่าการเรียนเพื่อสอบ61   
 

รีฟส์ ดักลาส (Douglas Reeves) เสนอแนวคิดการวัดและประเมินในศตวรรษที่ 21 ไว้ใน
หนังสือ 21st Century Skills Rethinking How Students Learn (เขียนโดย James Bellanca และ 
Ron Brandt)  ไว้ 3 ลักษณะ คือ62 
 

1. ประเมินตามเงื่อนไขที่แปรเปลี่ยนได้ ไม่ใช่ตามเงื่อนไขมาตรฐานเดียวกันหมด     
ในศตวรรษที่ 20 เป็นการทดสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า 

จุดประสงค์ของการทดสอบ คือ การเปรียบเทียบนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นเงื่อนไขทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
เวลาสอบ สภาพห้องสอบ และประเภทดินสอ จะต้องเหมือนกันทั้งหมด เมื่อเราควบคุมสภาพแวดล้อม
ด้วยวิธีแบบวิทยาศาสตร์แล้ว ตัวแปรก็คือความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ 

                                                             
61

 ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ, “จริยธรรมกบัทักษะแห่งศตวรรษที่ 21,” วารสารวิชาการ
คุณธรรมความดี 1, 1 (กันยายน 2555) : 54. 

62 วรพจน์ วงศ์กิจรุง่เรือง และอธิป จิตตฤกษ์, ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพ่ือศตวรรษ
ท่ี 21, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรงุเทพฯ : บริษัท โอเพ่นเวิลด์ส พับลชิช่ิง จ ากัด, 2556), 440-460. อ้างจาก 
Douglas Reeves. “A Framework for Assessing 21st Century Skills” 21st century skills 
Rethinking How Students Learn (Bloomington : Solution Tree Press, 2010), 306-310.  
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นักเรียนจะได้คะแนนจากการท่องจ าและการท าข้อสอบตามกฎที่ตั้งไว้ ต้องเขียนให้อยู่ในบรรทัด ต้อง
ท าในเวลาอันจ ากัด ห้ามช่วยเพื่อนหรือรับความช่วยเหลือจากเพื่อน  ส่วนการประเมินในศตวรรษที่ 21 
จะแตกต่างจากที่กล่าวมา ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานเดียว ความแปรผันและการเปลี่ยนแปลง
เป็นปกติ ความแปรผันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดี  แต่เป็นสิ่งสะท้อนความซับซ้อนของงาน และ
กระบวนการที่ควรจะมีในการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง เช่น บางกลุ่มต้องการเวลา
มากขึ้นเพื่อท างานให้ส าเร็จ เช่นเดียวกับบางคนต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นๆ ในการวิเคราะห์ทางเลือก
ต่างๆ ยิ่งงานท้าทายมากเท่าใด การทดสอบแบบใช้มาตรฐานเดียวก็ยิ่งเหมาะสมน้อยลงเท่านั้น 

 

2. ประเมินแบบเปิดเผย ไม่ใช่เป็นความลบั 
การทดสอบในศตวรรษที่ 20 เนื้อหาการทดสอบจะปิดเป็นความลับ เพื่อความเป็นธรรม 

ถ้าใครรู้เนื้อหาของการทดสอบล่วงหน้าโดยที่คนอื่นไม่รู้ ก็แปลว่าคนน้ันโกงและเอาเปรียบอย่างไม่เป็น
ธรรม ในสภาพแวดล้อมที่ข้อสอบเป็นความลับ นักเรียนจะได้คะแนนจากการท่องจ าให้ได้มากที่สุด  
ส าหรับการประเมินในศตวรรษที่ 21 จะแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 เพราะเห็นคุณค่าของการเปิดเผย   
ไม่เพียงแต่เปิดเผยสิ่งที่จะสอบเพื่อให้น าไปศึกษาและพิจารณา แต่นักเรียนเองยังมีส่วนร่วมในการสร้าง
การประเมินด้วย  การรู้ค าถามก่อนการทดสอบไม่ใช่การโกงอีกต่อไป แต่เป็นการแสดงความรอบคอบ
และความรับผิดชอบของผู้สอบ ตัวอย่างเช่น ทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินให้นึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่า นักบินที่ขับ
เครื่องบินที่เราน่ังได้เห็นแบบทดสอบของสมาพันธ์การบินก่อนที่เขาจะสอบ แม้แต่ข้อสอบที่มีเดิมพันสูง
เช่นน้ี ยังให้คุณค่ากับการเปิดเผย ไม่ใช่ปิดเป็นความลับ เมื่อน าหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมิน
นักเรียน ครูที่ตั้งใจจะให้นักเรยีนเขียนเรียงความตอบค าถามสักสองข้อก็ควรเผยแพร่ค าถามใหน้ักเรยีนรู้
ก่อนสัก 20 ค าถาม หรือมากกว่าน้ัน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเตรียมความพร้อมอย่างครอบคลุม ครูควร
รวบรวมค าถามที่คิดว่าน่าจะออกข้อสอบ แล้วให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงได้ อันที่จริงควรยินดีให้นักเรียน
ตั้งค าถามเองด้วยซ้ า เพื่อที่การทดสอบจะไม่เป็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างครูกับนักเรียน แต่เป็นความ
พยายามร่วมกันโดยที่นักเรียนทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จทางวิชาการอย่างเป็นธรรม 

 

3. ประเมินเป็นทมี ไม่ใช่เป็นรายบุคคล 
การประเมินในศตวรรษที่ 20 มุ่งเน้นที่การให้คะแนนเป็นรายบุคคล การท างานเป็นทีม

ฟังดูดีในหลักการ แต่คนจ านวนมากเช่ือว่า จุดประสงค์ส าคัญที่สุดของการประเมิน คือ การจัดอันดับ
และเฟ้นหาคนเก่งที่สุด เมื่อครูพยายามสนับสนุนการท างานเป็นทีมและการร่วมมือกันของนักเรียน พ่อ
แม่กลับไม่ค่อยเห็นดีด้วยนัก ผู้ปกครองมักแสดงความขุ่นข้องใจว่า ลูกของตนอาจไม่ได้รับการยอมรับว่า
เหนือกว่าใครถ้าต้องท างานเป็นทีม เมื่อนักเรียนเหล่านี้เข้าสู่โลกของการท างาน สังคม และชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ก็จะพบว่ามีนิสัยชอบแข่งขันแบบสุดข้ัว ความเป็นผู้น าไม่ได้มาจากล าดับช้ัน แต่มาจาก
อิทธิพลและการช่วยเหลือ ในขณะที่ผลงานไม่ได้วัดจากความส าเร็จของแต่ละคน แต่วัดจากความส าเร็จ
ของทีมงานโดยรวม ซึ่งทีมที่ว่าน้ีอาจเป็นทีมนานาชาติที่มีสมาชิกจากทั่วโลกก็ได้ 
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โดย รีฟส์ ดักลาส (Douglas Reeves) ได้เสนอกรอบความคิดใหม่ส าหรับการวัดและ
ประเมินในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแสดงขอบเขตที่เป็นแก่นของการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็น    
5 มิติ ได้แก่     

1. การส ารวจ คุณได้เรียนรู้อะไรนอกจากในบทเรียน คุณเคยท าผิดพลาดอะไรและเรียนรู้
อะไรจากสิ่งนั้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุดโดยใช้การส ารวจ แทนที่จะท่องจ าเพื่อให้ได้คะแนน
เต็ม 

2. การสร้างสรรค์  คุณเสนออะไรใหม่ๆ บ้างที่เป็นความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ในบริบท
ของการประเมิน การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้วยการทดสอบแบบมาตรฐานเดียว เป็นสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้  

3. การเรียนรู้ คุณรู้อะไรบ้าง คุณท าอะไรเป็นบ้าง การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ยังต้องใช้ความรู้เชิงเนื้อหา นักเรียนยังต้องเรียนรู้ค าศัพท์ ต้องค านวณ แต่การเรียนรู้เป็นแค่ข้ันตอนแรก 
ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย ถ้าเราหยุดอยู่แค่การเรียนรู้ เราก็ท าได้แค่ผลิตคนรุ่นหนึ่งที่เก่งแบบผู้ชนะรายการ
ตอบปัญหาทางโทรทัศน์  

4. ความเข้าใจ มีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าคุณรู้จกัประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ในสถานการณ์อื่น 
การประเมินความเข้าใจของนักเรียนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ ความสามารถในการอธิบายสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้
แก่ผู้อื่น อันเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

5. การแบ่งปัน คุณจะใช้สิ่งที่เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ช้ันเรียน ชุมชน หรือโลกได้อย่างไร 
การประเมินต้องอาศัยการเปลี่ยนมุมมองของนักเรียน นักเรียนไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคการศึกษาที่ลงแรง
เพื่อผลตอบแทน ความส าเร็จของพวกเขาไม่เพียงวัดจากการทดสอบผ่าน แต่รวมถึงการที่พวกเขาใช้สิ่ง
ที่เรียนรู้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย  
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ภาพที่ 4  กรอบความคิดส าหรบัการวัดและประเมินทกัษะในศตวรรษที่ 21 
 

บาเรลล์  จอนห์น (John  Barell) กล่าวว่า เราจะวัดผลวิธีการแก้ปัญหาและความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้จาก63  

1. การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  
2. การท างานร่วมกับคนอื่น ๆ  
3. การรู้จักควบคุมตนเอง  
4. การปรับตัวและไหวพริบปฏิภาณ  
5. การมีความเป็นผู้น า และรู้จักรับผิดชอบ  

 

ซโูตะ  ไอเลนก้า (Irenka  Suto) กล่าวว่า การประเมินในศตวรรษที่ 21 จะต้องประเมิน
ให้ครอบคลุม 6 ทักษะ ดังต่อไปนี้64  

                1. ทักษะความมีวินัย                                                                                                            
2. ทักษะการแกป้ัญหา                                                                                                   

                                                             
63

 John Barell, How do we know they’re getting better? Assessment for 21st 
century minds, K-8 (California : Corwin, 2012), 1 

64
 Irenka Suto, 21st Century skills : Ancient, ubiquitous, enigmatic? Research 

Matters (A Cambridge Assessment Publication, 2013), 22-23. 
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3. ทักษะการใช้ไอซีที                                                                                                                     
4. ทักษะการสื่อสาร                                                                                                             
5. ทักษะการท างานร่วมกัน                                                                                                    
6. ทักษะสารสนเทศ 

ไอร์วิน  คริส และโครวเลย์  คาร่า (Chris  Irvine, Kara  Crowley) กล่าวว่า เครื่องมือใน
การประเมินยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องประเมินบนเกณฑ์พื้นฐานของการเรียนรู้ของแต่ละวิชา และ
ระดับช้ันบนความคาดหวังจากค่าน้ าหนักคะแนนการวัดภาคปฏิบัติ  จากการสังเกต  จากการประเมิน
ตนเองของนักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจ าวัน  การท าแบบทดสอบ  การวัดผลจากค่า
น้ าหนักคะแนนแบบองค์รวม การเขียนแสดงความคิดเห็นจากประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน65 

คิลโลเนน  แพททริก (Patrick C. Kyllonen)  กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 ควรจะต้องวัด
ทักษะต่อไปนี้66  

1. การพูดสื่อสาร (Oral communications)  
2. การท างานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork collaboration)  
3. การท างานอย่างมืออาชีพ (Professionalism work ethic)  
4. การเขียนสือ่สาร (Written communications)  
5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การแก้ปัญหา (Critical thinking/problem solving)  
6. ภาษาอังกฤษ (English language)   
7. จริยธรรม/ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Ethics/social responsibility)  
8. ความเป็นผู้น า (Leadership)  
9. เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information technology)  
10. การสร้างสรรค์/นวัตกรรม (Creative/innovation)  
11. การเรียนรู้ตลอดชีวิต/การก ากบัตนเอง (Lifelong learning/self direction)  
12. ความหลากหลาย (Diversity)    
13. คณิตศาสตร์ (Mathematics)   
14. วิทยาศาสตร์ (Science)  

 

                                                             
65

 Chris Irvine, Kara Crowley, Assessment tools in 21st Century 
classroom,accessed July 29, 2015, available fromhttp://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/ 

Assessment_tools_in_a_21st_Century_classroom.         
66

 Patrick C. Kyllonen, Measurement of 21st Century Skills Within the 
Common Core State Standards, accessed July 29, 2015, available from 
https://cerpp.usc.edu/files/2013/11/Kyllonen_21st_Cent_Skills_and_CCSS.pdf. 

http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/
https://cerpp.usc.edu/files/2013/11/Kyllonen_21st_Cent_Skills_and_CCSS.pdf
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ชัท  วาเลอรี และคณะ (Valerie J. Shute and others) ได้เสนอแนวทางการวัดและ
ประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าจะต้องวัดในสิ่งต่อไปนี้67  

1. การคิดเชิงระบบ (Systems thinking)  
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
3. การเรียนรูร้่วมกัน (Collaborative Learning)  
4. ความเป็นเอกลักษณ์ทางสังคม (Social Identity)  
 

แฮมมอนด์ ลินดา และคณะ (Linda Hammond and other) กล่าวว่า การวัดและ
ประเมินผลแนวใหม่จะต้องวัดการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Leaening) โดยได้น าเสนอแนวทางการวัดและ
ประเมินผลในศตวรรษที่ 21 ไว้ 5 แนวทางดังนี้68  

1. วัดและประเมินทักษะที่สูงข้ึน 
2. วัดและประเมินเฉพาะพฤติกรรมที่มีความส าคัญ 
3. มีความเป็นมาตรฐานสากล 
4. มีคุณค่าและความส าคัญต่อการเรียนการสอนและการศึกษา 
5. มีความถูกต้องน่าเช่ือถือและเป็นธรรม 

 

มาสเตอร์ สแตน (Stan Masters) กล่าวว่า หัวใจส าคัญของการวัดและประเมินในช้ันเรยีน 
ส าหรับศตวรรษที่ 21 มี 4 ประการ คือ69 

1. วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear purposes) 
2. เป้าหมายชัดเจน (clear targets) 
3. ออกแบบเทคนิควิธีการดี (good design & methods) 
4. มีการสื่อสารด้วยการพูด  (sound communication) 

 

                                                             
67 Valerie J. Shute, Vanessa P. Dennen, Yoon-Jeon Kim, OktayDonmez ,& Chen-

Yen Wang, 21st Century Assessment to Promote 21st Century Learning : The 
Benefits of Blinking, accessed July 29, 2015, available fromhttp://dmlcentral.net/wp 
content/uploads/files/val_big_pic_FINAL.pdf.   

68
 Linda Hammond and other, Criteria for High-Quality Assessment, accessed 

December 19, 2015, available from https://edpolicy.stanford.edu/publications/pubs/ 
847. 

69
 Stan Masters. Classroom Assessment for the 21st Century Session 1, 

accessed December 20, 2015, available from https://www.google.co.th/?gws_rd= 
cr&ei=M9LSV6GXKYrevASg5I6oBg#q=ppt.+assessment+of+21st+century&start=10  

https://www.google.co.th/?gws_rd
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รัชนี  นิธากร  กล่าวถึง แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
ว่ามีลักษณะ ดังต่อไปนี้70  

1. อาศัยแนวทางการวัดและประเมินตามรูปแบบทางเลือก (Alternative Assessment) 
จากรูปแบบเดิม    

2. มุ่งเน้นวัดค่า (ทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลข) แล้วประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ทักษะที่สนใจ 

3. ไม่เป็นอิสระจากบริบทช้ันเรียนและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน (ปล่อยให้
สภาพการณ์การวัดและประเมินเป็นไปตามธรรมชาติ)  

4. ใช้การวัดและประเมินด้วยเทคนิควิธีที่กลมกลืนกับวิถีการเรียนรู้  และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน (Authentic Assessment) โดยเฉพาะการวัดและประเมินที่ไม่รบกวนสภาพการณ์ปกติ
(Unobtrusive assessment) ได้แก่ 1) การสังเกตการณ์ 2) การใช้แฟ้มหลักฐานร่องรอยบ่งช้ี             
3) การสอบถามด้วยวาจา และ 4) การวัดและประเมินการปฏิบัติ 

นอกจากนี ้รัชนี  นิธากร  ยังกล่าวถึงสิ่งที่จะต้องวัดและประเมินในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1. การสร้างสรรค์ (ริเริ่มความคิดใหม่ ผสมผสานความคิดใหม่กับความคิดเดิม ประยุกต์ 
ความคิดใหม่กับ สถานการณ์จริง)  

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (คิดใคร่ครวญไตร่ตรอง คิดแก้ไขปัญหา สังเคราะห์
สารสนเทศ และท าความเข้าใจความหมายโดยนัย ) 

3. การท างานเป็นทีม (ท าหน้าที่ตามบทบาทในทีมอย่างเต็มศักยภาพ เคารพสมาชิกในทีม 
และกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจสมาชิกในทีม)  

4. การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ (สื่อสารประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับ
ผู้รับสารที่หลากหลาย ด้วยวิธีการหลายรูปแบบ) 

5. การรู้สารสนเทศและดิจิทอล (เข้าถึงและค้นหาสารสนเทศ วิเคราะห์และประเมินค่า
ของสารสนเทศ  ใช้และจัดการสารสนเทศ ประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ) 

6. ความเป็นพลเมืองดี (ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง เข้าร่วมกระบวนการพลเมือง 
ปฏิบัติและจัดการการเปลี่ยนแปลง เคารพผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม)  

7. ทักษะชีวิต (เรียนรู้แบบก ากับตนเอง บริหารจัดการเวลา ก าหนดเป้าหมาย ปรับตัว
และยืดหยุ่น) 

 

                                                             
70

 รัชนี  นิธากร, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/uploads/20160618105618_2.pdf 
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วิทยา  ด ารงเกียรติศักดิ์ กล่าวถึงสิ่งจะต้องวัดและประเมนิผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้71 

1. ทักษะความรู้/ความเข้าใจ (Higher-order cognitive skills) ได้แก่ การวิเคราะห์ 
(Analysing) การสร้างสรรค์ (Creating) การแก้ปัญหา (Problem Solving) และการประเมินค่า 
(Evaluation)  

2.  ทักษะการท างานระดับสูง (Advance Competencies) ได้แก่ การสื่อสาร ความร่วมมือ 
การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์  มีความเป็นมืออาชีพ มคุีณธรรม จริยธรรม การประกอบการมีผลิต
ภาพสูง มีทักษะความเป็นผู้น า (Leadership skills) 

3.  ทักษะชีวิต (Life skills) ได้แก่ ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ การยึดมั่น
ความดีงาม การพึ่งพาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
ปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการศึกษาใหส้อดคล้องกบัแนวทางทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้72 

1. ข้อเสนอแนะด้านการพฒันาการสอบมาตรฐานให้เป็นระบบการสอบวัดทักษะความ
เข้าใจ (literacy-based test) 

1.1 ให้หน่วยงานที่จัดสอบมาตรฐาน เช่น ส านักทดสอบทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
หรือ สทศ. ปฏิรูปการออกข้อสอบมาตรฐานระดับชาติให้มีลักษณะวัดความเข้าใจ  (literacy-based 
test) มากขึ้น โดยอาจน าเอาข้อสอบ PISA มาเป็นต้นแบบ 

1.2 ควรลดจ านวนวิชาที่สอบลงให้เหลือเพียงวิชาหลักๆ ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และให้จัดสอบในระดบัช้ัน ป. 3, ป.6, ม.3 และ ม. 6 

1.3 เมื่อข้อสอบมาตรฐานได้รับการปฏิรูปแล้ว ควรน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
เพื่อจบหรือเลื่อนช้ัน เพื่อมิให้โรงเรียนและครูเลื่อนช้ันให้นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานอ่อน  ซึ่งจะท าให้
นักเรียนอ่อนเผชิญกับความยากล าบากในการเรียนรู้ในช้ันที่สูงข้ึน แต่โรงเรียนและครูควรจัดการสอน
ซ่อมให้กับนักเรียนเหล่านี้ จนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าโดยนักเรียนไม่ต้องเรียนซ้ าช้ันทุกวิชา แต่เรียนซ่อม
เฉพาะวิชาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น ยกเว้นกรณีการสอบในระดับช้ัน ป.3 ที่ไม่ควรให้ผลสอบ
มีผลต่อการเลื่อนช้ันของนักเรียน เพราะอาจสร้างความเครียดให้กับนักเรียนมากเกินไป แต่การสอบใน
ระดับ ป.3 เป็นการวัดความรู้ของนักเรียน เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียน เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการสอน 

                                                             
71

  วิทยา  ด ารงเกียรติศักดิ,์ การวัดและประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21, เข้าถึงเมื่อ 25 
ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.infocommmju.com/icarticle/images/stories/ 
icarticles/ajwittaya/digital/21st-Century-Learner--.pdf 

72 สถาบันวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), รายงานวิจัยการจัดท ายุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันา     
ประเทศไทย, 2556), 111-114. 

http://www.infocommmju.com/icarticle/images/stories/%20icarticles/ajwittaya/digital/21st-Century-Learner--.pdf
http://www.infocommmju.com/icarticle/images/stories/%20icarticles/ajwittaya/digital/21st-Century-Learner--.pdf
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1.4 ควรสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญในการออกข้อสอบที่วัดความ
เข้าใจ และจัดท าคลังข้อสอบ (Item bank) ซึ่งรวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพให้มีปริมาณมากพอในการใช้
หมุนเวียน เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพในการจัดสอบมาตรฐานระดับชาติ 

1.5 อาจให้มีการจัดสอบระดับชาติแบบสุ่มตัวอย่าง (sample-based) โดยสุ่มทดสอบ
นักเรียนบางคนและข้อสอบวัดความรู้และทักษะที่แตกต่างจากการสอบมาตรฐานระดับชาติที่วัดความ
เข้าใจข้างต้น ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบ (census-based) เพื่อวัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในภาพรวม และวินิจฉัยปัญหา (diagnosis) 

1.6 ในอนาคต อาจพัฒนาการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบ Computer Adaptive 
Test (CAT) ซึ่งมีการปรับระดับความยากง่ายของข้อสอบตามระดับความสามารถของผู้เข้าสอบได้ และ
สามารถทดสอบทักษะในชีวิตจริงได้มากกว่าการสอบในแบบกระดาษ เช่น การมีภาพและเสียง ภาพ 
เคลื่อนไหวที่เหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

1.7 อาจให้ครูผู้สอนท าข้อสอบมาตรฐานเดียวกับนักเรียน ดังเช่นประเทศเวียดนาม 
อินเดีย ภูฏาน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่าครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการสอนหรือไม่ 
โดยหากพบครูที่ได้คะแนนสอบมาตรฐานต่ ากว่าเกณฑ์ก็ควรจัดหามาตรการช่วยเหลือพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูกลุ่มดังกล่าว 

2. ข้อเสนอแนะด้านการพฒันาระบบการวัดผลเพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 ควรส่งเสริมให้มีการวัดผลและการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (formative 

assessment) ในระดับช้ันเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงจุดด้อยของตนและกระตุ้นให้
นักเรียนเรียนรู้ และจะเป็นเครื่องมือของครูผู้สอนในการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยการวัดผลและประเมินผลนี้ควรมีความหลากหลาย เช่น การท าแฟ้มงาน 
(portfolio) และการประเมินผลในการท าโครงงาน (project-based) ซึ่งวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์    
การท างานร่วมกับผู้อื่น และการแก้ปัญหา 

2.2 ควรสร้างศักยภาพให้กับครูหรือบุคลากรด้านการประเมินผลในการพัฒนาทักษะ
ด้านการวัดและประเมินผล เช่น การจัดการพัฒนาอบรมทักษะในด้านการวัดและประเมินผลให้กับครู
และบุคลากรการประเมินผล 

2.3 ควรสร้างเครื่องการวัดผลและประเมินผลในหอ้งเรียนและแนวทางการให้คะแนน 
(rubrics) เพื่อเพิ่มศักยภาพการวัดและประเมินผลของครู 

2.4 นอกจากนี ้อาจพฒันาคลงัข้อสอบการประเมินผลในช้ันเรียนและโรงเรียน ซึ่งครู
และโรงเรียนสามารถเข้าถึงและดึงข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ 

3. ข้อเสนอแนะด้านการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการสอบมาตรฐาน 
3.1 นอกจากผลการสอบมาตรฐาน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอื่นของนักเรียน ผู้ปกครอง 

ครูและโรงเรียน โดยการท าแบบสอบถามควบคู่ไปกับการสอบมาตรฐานในลักษณะเดียวกับ
แบบสอบถามของการสอบมาตรฐานนานาชาติ PISA และ TIMSS เช่น การใช้เวลาเรียน ทัศนคติด้าน
การศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานทางครอบครัวของนักเรียน เป็นต้น 
พร้อมทั้งควรเปิดเผยข้อมูลผลการสอบมาตรฐานและข้อมูลอื่น โดยไม่เปิดเผยช่ือจริงของนักเรียนและ
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โรงเรียน เพื่อให้กับนักวิชาการและนักการศึกษาได้มีโอกาสน าไปใช้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา 

3.2 ควรเปิดเผยรายงานผลการสอบระดับโรงเรียนต่อสาธารณชน ใช้วิธีการประเมิน
แบบอิงเกณฑ์ (criterion reference) โดยการแบ่งผลสัมฤทธ์ิออกเปน็ระดับต่างๆ (proficiency level) 
เช่น ระดับต่ ากว่ามาตรฐาน ระดับมาตรฐาน ระดับสูง เป็นต้น โดยการก าหนดเกณฑ์ของระดับโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลและหลักสูตร และท าการรายงานประเมินผลนักเรียนตามระดับมาตรฐาน
เหล่าน้ีรวมไปถึงการรายงานผลที่แสดงให้เห็นถึงค่าความเหลื่อมล้ าระหว่างนักเรียนกลุ่มต่างๆ ผ่านทาง
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งวิธีการนี้จะมีประโยชน์และมีความหมายมากกว่าการรายงานผลเป็นแบบ
คะแนนเฉลี่ยอย่างที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหากข้อสอบมีมาตรฐานแตกต่างกัน
ระหว่างปี 

3.3 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานผลการสอบ ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงสถิติ โดยท าในลักษณะเดียวกับรายงานการศึกษาของการสอบ  PISA, TIMSS 
หรือรายงานศึกษาสภาวะด้านการศึกษาของบรษัิท McKinsey ซึ่งส ารวจและวิเคราะห์สภาวะการศึกษา
ของประเทศได้อย่างละเอียด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมจุดแข็งของ
ระบบการศึกษา 
 

ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช กล่าวว่า การประเมินผลการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ควรมีจุดเน้น 5 
ประการ ดังนี้73  

1. ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลทั้งการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน พร้อมกับการ
ประเมินผลจากภาระงานที่เกิดจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน การทดสอบย่อย
ระหว่างเรยีนและการสอบปลายภาค โดยก าหนดสัดส่วนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของ
วิชา 

2. การปฏิบัตงิานของผู้เรียนเน้นให้มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมา
ปรับปรงุการท างาน และควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหเ้หมาะสม ในการประเมินผลระหว่างเรียนและการ
ประเมินผลปลายภาค 

4.  ส่งเสรมิใหผู้้เรียนได้มีการพัฒนาแฟ้มสะสมงานจากการปฏิบัติงานซึง่แสดงให้เห็นถึง
การเรียนรูท้ักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ควรให้มีการน าเสนอแฟ้มสะสมงานต่อผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
และ/หรือผู้ประกอบการในอนาคต 

5. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาว่าช่วยพัฒนาผูเ้รียนให้มี
สมรรถนะของทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทัง้ระดบัช้ันเรียน ระดบัสถานศึกษา และระดับชาติ 
 
                                                             

73
 ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช, “ปฏิรูปการวัดและประเมินผลในระดบัช้ันเรียนใหส้อดคล้องกบัศตวรรษที่ 

21 เขาท าอย่างไรกัน,” วารสารการศึกษาต้องมาก่อน 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) : 6. 
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วิจารณ์  พานิช กล่าวถึงการวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้74  
1. ระบบตรวจสอบและระบบวัดผลแบบทดสอบตามมาตรฐาน (standardized testing 

systems) จะต้องไม่เน้นการวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐาน เช่น การอ่าน การคิดเลข  
2. ยกระดับข้อสอบ National Education Test (NET) ให้ทดสอบการคิดทีซ่ับซอ้น 

(complex thinking) และทกัษะที่ซบัซ้อน (complex skills) ตามแนวทางทักษะแห่งศตวรรษที ่21 
3. ต้องใช้การสอบเป็นเครื่องมือกระตุ้น หรือส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ นั่นคือ ต้องสอบ

เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า (formative assessment) เพื่อช่วยให้ทั้งครูและศิษย์มีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ ที่ทั้งครูก็รู้ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ของศิษย์ส าหรบัเอามาใช้ปรบัการจัดการเรียนการสอน 
และตัวศิษย์เองก็รู้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง ส าหรับเอามาปรับวิธีการเรียนรู้ของตน 

 

องอาจ  นัยพัฒน ์ได้สรุปการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้75         
1. วัดและประเมินว่าผูเ้รียนเรียนดีอย่างไรรวมทั้งรู้และท าอะไรได้บ้าง                                                     
2. เน้นการวัดและประเมินที่สัมพันธ์กับสภาพความเป็นจรงิ                                                                  
3. ครูใกล้ชิดและละเอียดถ่ีถ้วนในการวัดและประเมินผูเ้รียนมากขึ้น                                                           
4. ครูมีสารสนเทศป้อนกลบัช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน                                                             
5. ใช้เทคนิคและเครื่องมือการวัดและประเมินหลากหลาย                                                          
6. หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินต้องไปด้วยกัน  

วิทยากร  เชียงกูล ได้เสนอแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษาของไทยใหส้อดคลอ้ง
กับยุคศตวรรษที่ 21 สรปุได้ดังนี้76                                                                                                                       

1. วัดและประเมินผลเพื่อช่วยพัฒนาการผูเ้รียน โดยไมเ่น้นการจัดล าดับในหอ้งเรียน เน้น
การแข่งขันกับตัวเองมากกว่าเน้นการแข่งขันกับคนอื่น  

2. วัดและประเมินผลโดยยืดหยุ่น หลากหลายกว่าการสอบแบบมาตรฐาน ที่ทุกคนต้อง
สอบเหมือนกันและคิดเป็นคะแนนสูงต่ าเปรียบเทียบกัน 

 
 
 
 
 

                                                             
74

 วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี21 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศร-ี
สฤษดิ์วงศ์, 2555), 353-364. 

75
 องอาจ  นัยพัฒน์, การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21, เอกสาร

ประกอบการบรรยาย, ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558. 
(กรงุเทพฯ, 2558), 32. 

76
 วิทยากร  เชียงกูล, สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทัน

โลกในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร (กรงุเทพฯ : บริษัทพมิพ์ดกีารพิมพ์ จ ากัด, 2559), 124-126. 
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ส านักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง การวัดและประเมินผลใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International 
Student Assessment) เป็นโครงการที่มีจดุมุ่งหมายเพื่อต้องการทราบศักยภาพความเป็นประชากรใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21 ดังนี้77 

1. ความสามารถทีจ่ะประเมินใน PISA 
1.1 การอ่าน (Reading Literacy) 
1.2 คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy)  
1.3 วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

2. PISA ไม่เน้นความรู้ที่นักเรียนเรียนอยู่ในห้องเรียน ณ ปัจจุบัน แต่ต้องการส ารวจว่า
เยาวชนมีสมรรถนะที่จะใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงได้ดีเพียงใด เรียกความรู้และทักษะนี้ว่า “การรู้
เรื่อง” (Literacy) 

2.1 การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) หมายถึง ความรู้และทักษะที่จะเข้าใจ
เรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และประเมิน คิด
วิเคราะห์ ย้อนกลับไปถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่า ต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผู้อ่าน ทั้งนี้เพื่อจะ
ประเมินว่านักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในการอ่านของตน และสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ใน
การเรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมกิจกรรม และความเป็นไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่เพียงใด 
โดยสิ่งที่จะวัดและประเมินสมรรถนะด้านการอ่าน มี 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1.1 ค้นสาระ หมายถึง ความสามารถที่จะดึงเอาสาระของสิ่งที่ได้อ่านออกมา 
(Retrieving Information) 

2.1.2 ตีความ หมายถึง ความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน สามารถตีความ แปลความ
สิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์เนื้อหา และรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู่ 
(Interpretation) 

2.1.3 วิเคราะห์ หมายถึง การตีความ พร้อมทั้งความสามารถในการประเมิน
ข้อความที่ได้อ่าน และสามารถให้ความเห็น หรือโต้แย้งจากมุมมองของตน (Reflection and 
Evaluation) 

2.2  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) จุดมุ่งหมายของการวัดและ
ประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาว่าเยาวชนอายุ 15 ปี จะสามารถเป็นประชาชนที่รับรู้สาระ   
มีข้อมูลข่าวสารและเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเพียงใด โดยสิ่งที่จะวัดและประเมิน คือ สมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematics Competencies) หมายถึง กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือการคิดให้
เป็นคณิตศาสตร์ (Mathematizing) ที่นักเรียนน ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้น ซึ่งมีทั้งหมด 8 สมรรถนะ 
ได้แก่ 

2.2.1 การคิดและการใช้เหตุผล (Thinking and Reasoning) 
2.2.2 การสร้างข้อโต้แย้ง (Argumentation) 

                                                             
77 ส านักทดสอบทางการศึกษา, การวัดและประเมินผลในศตวรรษท่ี21, เอกสารประกอบการ

อบรมโครงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพ, 2559), 1-15. 
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2.2.3 การสื่อสาร (Communication) 
2.2.4 การสร้างตัวแบบ (Modeling) 
2.2.5 การตั้งปัญหาและการแก้ปัญหา (Problem posing and solving) 
2.2.6 การท าใหม่ (Reproduction) 
2.2.7 การเช่ือมโยง (Connection) 
2.2.8 การสะท้อนและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ (Reflection and 

Communication) 
2.3  การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมิน

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เพราะต้องการให้ความส าคัญกับศักยภาพของนักเรียน การใช้วิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในชีวิตจริงในอนาคต เพื่อศึกษาว่าเยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับจะสามารถเป็นประชาชน
ที่รับรู้ประเด็นปัญหา รับสาระ ข้อมูลข่าวสาร และสามารถตอบสนองอย่างไร อีกทั้งเป็นผูบ้รโิภคที่ฉลาด
เพียงใด โดยสิ่งที่จะวัดและประเมิน ได้แก่ 

2.3.1 การลงความเห็นหรือสรุปจากสาระหรือข้อมูลที่ได้รับ 
2.3.2 ประเมินค าบอกเล่าหรือค ากล่าวอ้างบนพื้นฐานของประจักษ์พยาน 
2.3.3 รู้จักแยกแยะระหว่างความคิดเห็นกับข้อความที่มีข้อมลูหรอืประจกัษ์พยาน

สนับสนุน 
2.3.4 ระบุบอกประเด็นทางวิทยาศาสตร์ 
2.3.5 อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และใช้ประจักษ์พยานทาง

วิทยาศาสตร์  
 

สภาวิจัยแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (National Research Council of America) ได้
กล่าวถึงการวัดและประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่า จะต้องบูรณาการให้อยู่ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนอย่างแนบเนียน เหมาะสม โดยได้ระบุเงื่อนไขส าคัญของการวัดและประเมินในศตวรรษ
ที่ 21 ไว้ 3 ประการ คือ78 

1.  ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดจะต้องสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ คะแนนที่ได้มีความแม่นย า 

2.  ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คะแนนทีได้นั้นเกิดจากการวัดที่ตรงตามทักษะที่
ต้องการวัด ซึ่งการนิยามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ชัดเจนจะมีความส าคัญมากต่อความตรงของการวัด 

3.  ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง คะแนนจากการวัดสะท้อนตรงตามทักษะที่ต้องการ
วัด โดยไม่มีปัจจัยด้านอื่นๆ มารบกวน เช่น การฝึกฝน  
 
 
 
                                                             

78
 ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์, การวัดและประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21, เข้าถึงเมื่อ 7 

พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.il.mahidol.ac.th/km/images/booklet/new/28-
new.pdf.                 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

เอกชัย  พุทธสอน ได้ท าการวิจัยแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ และ 2) น าเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ ได้แก่ (1.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (1.2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี และ 
(1.3) ทักษะชีวิตและการท างาน 2) แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ (2.1) แนวโน้มด้านหลักการและนโยบาย (2.2) แนวโน้มด้าน คุณลักษณะทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2.3) แนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ (2.4) แนวโน้มด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริม79 

สุชาดา  กรเพชรปาณี ได้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET วัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าคลังข้อสอบ O-NET ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันละ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ใช้ส าหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ 2) พัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันละ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดท าคลังข้อสอบใช้ฐานข้อมูล 
MySQL และคัดเลือกข้อสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ แบบ 3 
พารามิเตอร์ ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 258 ข้อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 469 ข้อ และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,197 ข้อ โดยข้อสอบในคลังข้อสอบ O-NET อยู่ในระดับค่อนข้างยาก 
พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web application โดยใช้ภาษา PHP พัฒนาโปรแกรมการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดของ Thompson and Weiss สามารถเข้าใช้โปรแกรมใน 
website://www.onetcat.net การประเมินความเหมาะสมในการน าไปใช้ของโปรแกรมการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 224 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 432 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 435 คน ปรากฏว่า การใช้งานของโปรแกรมการทดสอบ

                                                             
79

 เอกชัย  พุทธสอน, แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่, เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.edu.chula.ac.th/ 
ojed/doc/V94/v94d0008.pdf. 

http://www.edu.chula.ac.th/
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แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นที่พึงพอใจของ
นักเรียน80 

พินดา  วราสุนันท์ ได้วิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นการน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความต้องการจ าเป็นการน า
ผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 2) ประเมินความต้องการจ าเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการวิจัย
พบว่า  1) ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สรุปได้ว่า ความต้องการจ าเป็นที่สูงที่สุด คือ  ผู้เรียนในโรงเรียนน าผลการทดสอบ O-NET 
มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเอง รองลงมา คือ ผู้สอนเขียนแผนการสอนโดย
พิจารณาจากผลการสอบเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน และผู้เรียนในโรงเรียนน าผลการสอบ O-NET 
มาใช้ในการวางแผนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ตามล าดับ 2) ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ปัจจัยที่มี
ความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
ปัจจัยด้านบริหารจัดการของโรงเรียน และปัจจัยด้านนโยบายทางการศึกษาของประเทศ ตามล าดับ81  

กฤษปกรณ์  สาคร ได้วิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ส าหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ ส าหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ ส าหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก 3) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
ส าหรับครูโรงเรยีนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการจ าเป็นได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาใน 3 เรื่อง คือ การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ความรู้เรื่องการประเมินแบบย่อยและแบบรวม 2) รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ส าหรับครูโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ส่วนที่ 2 รายละเอียดเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
                                                             

80
 สุชาดา  กรเพชรปาณี, “การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการจัดสอบ O-NET,”  วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 14, 1 (ชลบรุี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2559) : 14-29. 

81
  พินดา  วราสุนันท์, “การประเมินความต้องการจ าเป็นการน าผลการทดสอบทางการศึกษา

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน,” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 7, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2558) : 108-119. 
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และข้อมูลป้อนกลับ และส่วนที่ 3 แนวทางการน ารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยการด าเนินการ 3 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 การเตรียมการส่งเสริม
สมรรถนะ ข้ันที่ 2 การปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะ ข้ันที่ 3 การรวบรวมผลการประเมินการส่งเสริม
สมรรถนะ 3) ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ ส าหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ครูโรงเรียนขนาดเล็กมีสมรรถนะด้านความ
รู้อยู่ในระดับดีมาก ส าหรับด้านทักษะและเจตคติต่อการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก82 

สุธิรา  เภาสระคู ได้วิจัยพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและ
ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 2) พัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และ 3) ประเมิน
ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นต่อ
สภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และมี
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่พบมาก 
คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านมีวินัย และด้านมุ่งมั่นในการท างาน การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องในข้ันตอนนี้ท าให้ได้ 
ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
การพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบการบริหารงาน มาใช้ในพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนัก การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ การน าไปประยุกต์ใช้ และการวัดและประเมินผล  
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
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 กฤษปกรณ์  สาคร, “รปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาโดย
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ส าหรบัครูโรงเรียนขนาดเล็ก,” วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  
9, 26 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) : 29-39 
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2551 หลังการทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0583 

มณีรัตน์  โนนหัวรอ ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลังอ านาจเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครูประจ าการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลังอ านาจเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษาผลการด าเนินงานตามรูปแบบการประเมิน
เสริมพลังอ านาจเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ผลการวิจัย ในด้านพฤติกรรม
ที่แสดงออกของครูผู้สอนด้านมโนทัศน์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สภาพการด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนางานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมครูผู้สอนมีมโนทัศน์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 51.71 โดยครูผู้สอนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมนิที่สอดคล้องและครอบคลุมสมรรถนะ
ที่ส าคัญของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับสูง คิดเป็นร้ อยละ 79.09 และ
ครูผู้สอนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับต่ าคิดเป็นร้อยละ 
34.9884  

รุ่งฤดี  กล้าหาญ ท าวิจัยการประเมินมาตรฐานการบริหารการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจ าปการศึกษา 2557 : ศึกษากรณีศูนยสอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) ความเหมาะสมดานปจจัยน าเขา ไดแก
ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ สภาพแวดลอมในการบริหารการทดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 2) ระดับความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินการบริหารการทดสอบของศูนยสอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 3) ผลผลิตของการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินมาตรฐานความเหมาะสมด้าน
ปัจจัยน าเข้า มีดังนี ้1.1) ด้านทรัพยากร ได้แก่ คู่มือการจัดสอบ ด้านแบบทดสอบและอุปกรณ์จ าเป็น 
กลุ่มตัวอย่าง/หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และ ผู้ประสานงาน กลุ่มตัวอย่างมี
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  สุธิรา  เภาสระคู, “การพฒันาระบบการบรหิารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน,” วารสารการศึกษาและการพัฒนา
สังคม 10, 1 (ชลบรุี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 2557) : 197-207. 

84 มณีรัตนา โนนหัวรอ, “การพฒันารปูแบบการประเมินเสริมพลังอ านาจเพื่อเพิม่สมรรถนะ
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครปูระจ าการ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 2,” (วิทยานิพนธ์ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการทดสอบและวัดผล
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557), 104-105. 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการจัดสอบว่ามีมาตรฐานในระดับมากที่สุด 1.2) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการ คุมสอบ และความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานการ
บริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการคุมสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ผลการทดสอบ คือ  หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ 
ได้คะแนนในระดับสูง 1.3) ด้านงบประมาณและค่าตอบแทน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งบประมาณว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 1.4) สภาพแวดล้อม/สถานที่ใช้สอบ กลุ่มตัวอย่างหัวหน้า
สนามสอบ/กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และผู้ประสานงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ใช้สอบ
ว่า มีมาตรฐานความเหมาะสมในระดับมาก-มากที่สุด 2) การประเมินระดับความเหมาะสมของ
กระบวนการด าเนินการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการทดสอบคือ ระยะก่อนการจัดสอบ ระหว่างการจัดสอบ 
และหลังเสร็จสิ้นการสอบ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สอบและสนามสอบว่า เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3) การประเมินผลผลิตของการบริหารการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สรุปได้ดังนี้ 3.1) การสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนผู้เข้าสอบด้านการรบัสมัคร และด้านการด าเนินการจัดสอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียน
ผู้เข้าสอบที่มีต่อการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.2) การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้าสอบที่มีต่อการบริหารการ
ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ทั้งด้านกรรมการคุมสอบ และด้าน
ข้อสอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยของนักเรียนผู้เข้าสอบที่มีต่อการบริหารการทดสอบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด85 

เสรี  ชัดแช้ม และคณะ ท าการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับความเหมาะ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET มวัีตถุประสงค์เพื่อจัดท าคลังข้อสอบ O-NET และพัฒนา
โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันละ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 24 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) คลังข้อสอบ O-NET สามารถบรรจุข้อสอบ
แบบหลายตัวเลือก (ไม่เกิน 5 ตัวเลือก) ได้ไม่จ ากัด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของ server โดยได้บรรจุข้อสอบ 
O-NET ที่วิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบ 3 พารามิเตอร์ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
                                                             

85
 รุ่งฤดี  กล้าหาญ, การประเมินมาตรฐานการบริหารการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) ประจ าปการศึกษา 2557 : ศึกษากรณีศูนยสอบมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ (กรงุเทพฯ : สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน),2557), 39-70. 
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ข้อสอบในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 258 ข้อ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 469 ข้อ และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 จ านวน 1,197 ข้อ 2) โปรแกรมการทดสอบแบบปรบัเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการจัดสอบ O-NET เป็นโปรแกรมการจัดการทดสอบในรูปแบบของ web application ใน 
website://www.onetcat.net มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 3) ประสิทธิภาพในการใช้งานของโปรแกรมการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ o-net อยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้
โปรแกรมด้านรูปแบบสวยงาม และความสะดวกในการใช้งาน86 

ปนัดดา  หัสปราบ ได้ท าการวิจัยแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับดี กระจายตามภาคภูมิศาสตร์ 2) ศึกษาแนวทางปฏิบัติการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับดี 
ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ในทุกโรงเรียนเมื่อได้รับผลการทดสอบทาง
การศึกษามาแล้ว โรงเรียนท าการประชุมช้ีแจง ให้ข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแก่ครู
เพื่อให้ทราบผลการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมาในภาพรวมและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในบาง
โรงเรียนได้เพิ่มกระบวนการก ากับติดตามผลการด าเนินการของครู ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย
เช่นกัน เมื่อแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับสารสนเทศและมีการวิเคราะห์ข้อสอบรายตัวช้ีวัดแล้ว 
โรงเรียนมีการปรับการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด 2) ด้านการพัฒนานักเรียน พบว่า ในทุกโรงเรียนเมื่อ
ได้รับผลการทดสอบทางการศึกษาแล้วโรงเรียนท าการช้ีแจงให้ข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการ
ทดสอบแก่นักเรียน รวมถึงการแนะแนวทางการเรียนหรือทางการศึกษาต่อเพื่อให้นักเรียนได้เห็นและ
ค้นพบศักยภาพของตน และเป็นข้อมูลย้อนกลับให้แก่นักเรียนในการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อม
ในการเรียน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนไป นอกจากนี้ในบางโรงเรียนมีการจัดสอนเสริม ทบทวน
เนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ โดยอาจมีการเชิญวิทยากร ติวเตอร์ที่มีช่ือสียงหรือครูใน
โรงเรียนเพื่อเตรียมเนื้อหาก่อนการสอบ 3) ด้านการพัฒนาครู พบว่า โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูท าการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยบางโรงเรียนเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยเฉพาะ เพื่อให้ครูพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน และนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ และในบางโรงเรียนมีกระบวนการ พัฒนาครูโดยการประเมินการสอนของครูเป็นระยะเพื่อก ากับ
ให้เป็นไปตามทิศทาง และมาตรฐานของโรงเรียน และบางโรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้กับครูผู้สอนในการ 
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 เสรี  ชัดแช้ม, การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับความเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์  

ส าหรับการจัดสอบ o-net (กรงุเทพฯ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน), 
2557), 118-122. 
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มอบรางวัล หรือยกย่องเชิดชูเกียรติในกรณีนักเรียนได้ผลการทดสอบที่ดีหรือได้คะแนนเต็ม เป็นต้น 
เพื่อให้ครูเกิดความภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป87 

สุภพ  ไชยทอง ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 2) พัฒนารูปแบบ
การพัฒนาครูด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ       
3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) สภาพปัญหาและความต้องการในการด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ของ
ผู้เรียน โดยภาพรวม มีสภาพปัญหาและความต้องการในการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 2) ผลการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนโดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ พบว่า รูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูมีความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะเจตคติที่ดี และสามารถด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้อย่าง 
ถูกต้อง ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
2) การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) การพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4) การนิเทศ ติดตาม 5) การสังเกตและสะท้อนผล      
6) การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ และ 7) การประเมินผล สรุปรายงาน 3) ผลการประเมิน
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ครูมีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนา
และด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้ และรูปแบบการพัฒนาครูมีความ
เป็นไปได้ เหมาะสม และเป็นประโยชน์88 

พิชัย  บุญมาหนองคู ได้วิจัยพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และพัฒนายุทธศาสตร์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัย 
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 ปนัดดา  หัสปราบ, รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาไป
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พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มี 6 ด้าน คือ 1) ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต มี 10 แนวทาง ได้แก่ 1.1) ส่งเสริมให้นักเรียนพูดความจริง ไม่โกง และหลอกลวงผู้อื่น         
1.2) บันทึกสมุดท าความดีให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนเก็บทรัพย์สินของผู้อื่นได้แล้วน าส่งคืนเจ้าของ   
1.3) จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตโดยวิธีต่างๆ เช่น ข่าว
เหตุการณ์ประจ าวัน การเล่านิทาน 1.4) ประกาศยกย่องสรรเสริญผู้ที่ท าความดี โดยเฉพาะผู้ที่
แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ข้ึน1.5) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดนิทรรศการแสดง
ประวัติชีวิต และพฤติกรรมของผู้ที่นักเรียน สังคม ยกย่องว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต 1.6) จัดกิจกรรม
ประจ าปีให้นักเรียนช่วยกันเลือกเพื่อนที่เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตสมควรได้รับการยกย่องชมเชย    
1.7) ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องท าตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู    
1.8) เชิญผู้มีช่ือเสียง หรือผู้ได้รับการยกย่อง เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักเรียน 1.9) ส่งเสริมให้ครูประพฤติตนด้านความซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และ 1.10) เชิญ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ของนักเรียน 2) ด้านความมีวินัย มี 11 
แนวทาง ได้แก่ 2.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตรงต่อเวลาให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 2.2) ส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าใจกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎอย่างเต็มใจ 2.3) ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติให้
นักเรียนมีระเบียบวินัยของสังคมตั้งแต่ระดับอนุบาล 2.4) ส่งเสริมการปลูกฝังคุณลักษณะความมี
ระเบียบวินัยในสังคม 2.5) ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียนได้ด้วยตนเอง 2.6) ปรับปรุงกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนให้เอื้ออ านวยต่อ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 2.7) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 
เช่น จัดท าป้าย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับจราจรให้นักเรียนได้อ่านและศึกษา 2.8) ส่งเสริมกิจกรรมยิ้มไหว้
ทักทายกันทุกวัน โดยให้นักเรียนไหว้ครู รุ่นพี่ และเพื่อน  2.9) ส่งเสริมการฝึกมารยาทให้นักเรียนเข้า
แถวไปรับประทานอาหาร ซื้ออาหาร และเก็บภาชนะให้เรียบร้อย 2.10) ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนด้าน
ความมีวินัยให้เป็นแบบอย่างที่ดี 2.11) เชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน 3) ด้านความประหยัดอดออม มี 8 แนวทาง ได้แก่ 3.1) ส่งเสริมให้นักเรียนท าสมุด
บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของตนเอง 3.2) ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนใช้อุปกรณ์การเรียนอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า 3.3) ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล    
3.4) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้น้ า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคทั้งของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้
คุณค่า 3.5) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของเครื่องใช้ อย่างประหยัดคุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแลเป็นอย่างดี 3.6) จัดท าป้ายค าขวัญรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัด อดออม อยู่อย่าง
พอเพียง 3.7) ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนด้านการประหยัด อดออมอยู่อย่างพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดี 
3.8) เชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความประหยัด อดออม อยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียน 4) ด้านความขยันหมั่นเพียร มี 8 แนวทาง ได้แก่ 4.1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้งใจ มุ่งมั่น
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ในการปฏิบัติงานด้วยความขยัน รอบคอบในการปฏิบัติงาน 4.2) ส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้
ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 4.4) ส่งเสริมให้นักเรียนพยายามแก้ปัญหา และอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จได้
ด้วยตนเอง 4.5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
4.6) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับนักเรียน เช่น การเลี้ยงสัตว์ การท าขนม การประดิษฐ์
ดอกไม้ การปลูกผัก 4.7) ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนด้านความขยัน มุ่งมั่นในการท างานให้เป็นแบบอย่างที่
ดี 4.8) เชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างด้านความขยันหมั่นเพียร  มุ่งมั่นในการท างาน
ของนักเรียน 5) ด้านความกตัญญู กตเวที มี 8 แนวทาง ได้แก่ 5.1) ส่งเสริมให้นักเรียนรักเคารพพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 5.2) ส่งเสริมให้นักเรียนช่วย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ท างานด้วยความเต็มใจ 5.3) ส่งเสริมให้นักเรียนรักชาติ รักษาเกียรติและน า
ช่ือเสียงมาสู่ครอบครัว  5.4) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 5.5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อบิดา มารดา ครูและญาติผู้ใหญ่อย่างสม่ าเสมอ       
5.6) ส่งเสริมให้นักเรยีนอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 5.7) ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติตนด้านความกตัญญูให้เป็นแบบอย่างที่ดี 5.8) เชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ด้านความกตัญญู กตเวทีของนักเรียน 6) ด้านความรับผิดชอบ มี 7 แนวทางได้แก่ 6.1) ส่งเสริมให้
นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ า บริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ 6.2) ส่งเสริมให้นักเรียน
ยอมรับบทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้อื่น 6.3) ส่งเสริมใหน้ักเรยีนดูแลรกัษาทรพัย์สินของส่วนรวม 
6.4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทางความคิดและความเช่ือ 
พร้อมที่จะปรับตัว 6.5) ส่งเสริมให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน และสังคมด้วยความ
เต็มใจ 6.6) ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนด้านความรับผิดชอบให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 6.7) เชิญ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างด้านความรับผิดชอบของนักเรียน89 

แขก บุญมาทัน ได้วิจัยพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับการ
เรียนรู้ของนักเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพจัดการความรู้  ศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ น าเสนอ ถ่ายทอดนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายด้านการ
วัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการวิจัย พบว่า 1) ศักยภาพ
ด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ อยู่ใน
ระดับน้อย 2) แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการวัดและประเมินผล คือ การพัฒนาคลังข้อสอบ ส่วน
นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล คือการประเมินผลจากโครงงาน 3) ครูส่วนใหญ่ในแต่ละโรงเรียน
                                                             

89
 พิชัย  บุญมาหนองคู, “การพฒันายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,” วารสารบริหารการศึกษา 
มศว. 11, 20 (มกราคม –มิถุนายน 2557) : 50-58. 
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มีพฤติกรรมและการกระท าด้านการวัดและประเมนิผลเปน็ไปในทางเดียวกัน คือ การวัดและประเมินผล
โดยการใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3-5 ตัวเลือก มีการประเมินด้วยแบบฝึกทักษะ และการท า
แบบฝึกหัด 4) การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ พบว่า ครูมีเวลาเข้าฝึกอบรม 100 % มีความรู้
สามารถสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างคลังข้อสอบ 5) ครู 100% น าเสนอแบบทดสอบปรนัย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ตนเองรับผิดชอบ โดยเรียกเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ว่า แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพชนิดปรนัย 4 
ตัวเลือก โดยใช้หลักสูตรเป็นฐาน 6) การถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์สู่สถานศึกษาและสาธารณชน พบว่า ผลการ
ประเมินการน าเสนอนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก 7) การสร้างเครือข่ายด้าน
การวัดและประเมินผลของครู พบว่า มีเครือข่ายด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 9 โรงเรียน90 

ณัฐา  เพชรธนู ได้วิจัยการพัฒนาระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการ
ด าเนินงานของครูในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงาน
ของครูในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์      
2) ทดลองใช้ระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ และ 3) ศึกษาประสิทธิผล
ของระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรู ้: การประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
ออกแบบระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน 
คือ 1.1) ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมิน บุคลากร ขอบเขตเนื้อหา 
เครื่องมือและเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยประยุกต์ใช้
ข้ันตอนการปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ในกระบวนการก ากับติดตาม 1.2) ด้านกระบวนการประเมิน 
ประกอบด้วย การเตรียมการก ากับติดตามและประเมินผล การวางแผนการก ากับติดตามและ
ประเมินผลด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน 1.3) ด้านผลผลิต คือ 
ผลการประเมินผลการด าเนินงานของครูเป็นรายบุคคล และในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 1.4) ด้านข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของระบบ       
2) ผลการทดลองใช้ระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า ครูส่วนใหญ่
ได้รับการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีในระดับดีข้ึนไปทุกด้าน ยกเว้นด้านปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบการ
วางแผน และด้านผลลัพธ์ องค์ประกอบการพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่พบว่าครู

                                                             
90

 แขก บุญมาทัน, การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือยกระดับการเรียนรู้
ของนักเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู          
คณะครุศาสตร ์(เพชรบรูณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์, 2556), 144-148. 
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ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินผลในระดับปานกลาง 3) จากการน าระบบการก ากับติดตามและประเมินผล
แบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบการก ากับติดตามและ
ประเมินผลแบบมุ่งผลด าเนินงานมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานงานประเมินด้านอรรถประโยชน์ ด้าน
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากทุกด้าน91 

สุรวาท  ทองบุ ได้วิจัยรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย
พบว่า 1) รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ 4 ด้านที่พัฒนาข้ึน มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ (1) ด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสาระ (achive) มีตัวบ่งช้ีในรูปแบบทั้งหมด 79 ตัว ครอบคลุมองค์ประกอบย่อย 17 
องค์ประกอบ และองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ เรียงตามอันดับความส าคัญได้ดังนี้ การก าหนด
วิธีการหรือเครื่องมือ การก าหนดภาระงานและกิจกรรมการเรียนการสอน  การลงสรุปผลการเรียนรู้
และการจัดระบบสารสนเทศ บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการประเมินการก าหนดวิธีการหรือเครื่องมือ  
การก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (2) ด้านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (attribute) มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 57 ตัวครอบคลุมองค์ประกอบย่อย 16 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ เรียงตามอันดับความส าคัญได้ดังนี้ ลงสรุปผลการประเมิน  การก าหนด
แนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การก าหนดภาระงานหรือกิจกรรม บทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน  การก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมิน และการก าหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (3) ด้านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อข้อความ ( readthwr) มีตัวบ่งช้ี
ทั้งหมด 57 ตัว ครอบคลุมองค์ประกอบย่อย17 องค์ประกอบและองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ 
เรียงตามอันดับความส าคัญได้ดังนี้ การก าหนดภาระงานและกิจกรรมการเรียนการสอน ก าหนด
แนวทางและวิธีการประเมิน ก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ การลงสรุปและจัดระบบสารสนเทศ บทบาท
ของผู้เกี่ยวข้อง และก าหนดมาตรฐาน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน (4) ด้านการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (activity) มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 67 ตัว ครอบคลุมองค์ประกอบย่อย 16 องค์ประกอบ และ
องค์หลัก 6 องค์ประกอบเรียงตามอันดับความส าคัญได้ดังนี้  ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมิน การ
ก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ส าหรับตัดสิน บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน การก าหนดภาระงาน

                                                             
91 ณัฐา  เพชรธนู, “การพัฒนาระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุง่ผลการ

ด าเนินงานของครูในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลกัฐาน   
เชิงประจกัษ์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา       
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 227-240. 
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หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การลงสรุปผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดระบบสารสนเทศ
และก าหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม92

 

ประนอม  พันธ์ไสว ได้วิจัยการพัฒนาระบบการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาตาม
แนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการประเมินนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง 2) เพื่อทดลองใช้ระบบการประเมินนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังที่พัฒนาข้ึน 3) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการ
ประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง  หลังการทดลองใช้ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแนวการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1.1) ระบบการวางแผนร่วมกัน เป็นการวางแผนท างานร่วมกันในการ
ประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างสถานศึกษา และระหว่างภายในสถาบันการศึกษาด้วยกันเอง   
1.2) ระบบฐานข้อมูล เป็นการจัดเตรียมคู่มือและเครื่องมือการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและค้นคืนผลการประเมิน การรายงานผลการประเมิน การใช้ผลการ
ประเมิน 1.3) ระบบปฏิบัติการประเมิน เป็นการบริหารจัดการให้เกิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง
ทั้ง 3 ข้ันตอน คือ ข้ันก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ข้ันติดตามความก้าวหน้า และข้ันสรุปรวม โดยโครงสร้าง
ของระบบปฏิบัติการประเมิน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ (1) ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมิน คุณลักษณะ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รบัการประเมิน (2) กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การวางแผน
การประเมิน วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินผลการเรียน 
(3) ผลผลิต (Output) ประกอบด้วยผลจากการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาและการรายงานผลการ
เรียน (4) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมด
มีความสัมพันธ์กันและผลที่เกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบการประเมินจะเป็นข้อมูล
ป้อนกลับต่อการพัฒนาระบบการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา โครงสร้างของระบบการประเมิน
นักศึกษาสหกิจศึกษา ตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลงัทีพ่ัฒนาข้ึน 1.4) ระบบการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการประเมินนักศึกษา การพิจารณาและใช้ข้อมูล 
รวมถึงการรายงานการใช้ข้อมูล 2) องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาตาม
แนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง ประกอบด้วยคุณลักษณะทั่วไป จ านวน 23 ตัวบ่ง ช้ี 
คุณลักษณะด้านวิชาชีพการโรงเรียนมี 54 ตัวช้ีวัด และวิชาชีพชีววิทยามี 7 ตัวช้ีวัด 3) การประเมิน
                                                             

92 สุรวาท  ทองบ,ุ “รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554),    
314-319.  
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ระบบหลังทดลองใช้พบว่า มีความเป็นมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ 
มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถูกต้อง โดยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ส่วนประเด็นผู้ประเมินท าการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณและ
บรรยายวัตถุประสงค์และกระบวนการประเมินชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด93 

ไอลดา  คล้ายส าริด ได้วิจัยพัฒนาระบบงานประเมินผลระดับสถานศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบงานประเมินผลระดับสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีข้ันตอนของการพัฒนาระบบครั้งนี้ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน ด าเนินการใน 4 ส่วน คือ การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการวิเคราะห์ระบบ
ย่อยของงานประเมินผลระดับสถานศึกษา การเขียนค าอธิบายลักษณะงานประเมินผลระดับสถานศึกษา 
การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในงานประเมินผลระดับสถานศึกษา และการศึกษาวัฒนธรรมใน
องค์กร2) การออกแบบระบบงานประเมินผลระดับสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบ คือ 
ระบบตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ระบบเทียบโอนผลการเรยีนรู้ และระบบการประเมินตัดสนิ
ผล 3) การทดลองใช้ระบบ ด าเนินการทดลองที่โรงเรียนวัดอัยยิการาม ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2550 4) การประเมินผลและปรับปรุงระบบ ด าเนินการ 2 ส่วน คือ การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ และการประเมนิระบบในภาพรวม ผลการวิจัยพบว่าระบบทีพ่ัฒนาข้ึนประกอบด้วยองค์ประกอบ 
5 รายการ ได้แก่ ผังกระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เกณฑ์หรือระดับคุณภาพ
ความส าเร็จ และบันทึกมาตรฐาน94  

สิทธิกร  สุมาลี ได้วิจัยพัฒนาระบบการประเมินตามมาตรฐานระดับชาติ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระบบการประเมินตามมาตรฐานระดับชาติ และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบการประเมินตามมาตรฐานระดับชาติ และการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย การวิจัยนี้เป็น
การศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือ งานวิจัย และ
บทความต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาตามมาตรฐานในต่างประเทศ รวมทั้งมีการ
                                                             

93 ประนอม  พันธ์ไสว, “การพัฒนาระบบการประเมินนกัศึกษาสหกจิศึกษาตามแนวคิดการ
ประเมินแบบร่วมมือรวมพลงั,” (วิทยานิพนธ์ปรญิญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 168-176. 

94 ไอลดา  คล้ายส าริด, “การพัฒนาระบบงานประเมินผลระดบัสถานศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดอัยยิการาม สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 
160-163.  
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สอบถามข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินตามมาตรฐานระดับชาติของประเทศ
ไทย ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยค่าความถ่ีและร้อยละ ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) ประเทศที่ผู้วิจัยศึกษามีการจัดระบบการประเมิน
ระดับชาติ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การประเมินระดับชาติที่ไม่อิงมาตรฐาน มุ่งวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ การใช้เหตุผล ประเมินโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน ผลจากการประเมินระดับชาตินี้จะน าไปเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติ และรูปแบบที่ 2 การประเมินระดับชาติที่อิง
มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่แต่ละรัฐหรือแต่ละ
ประเทศก าหนด ซึ่งผลการประเมินในระดับนี้มุ่งน าผลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 2) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ มี 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 การคัดเลือกโดยใช้ระบบกลาง รูปแบบที่ 2 การคัดเลือกโดยระบบรับตรง รูปแบบที่ 3 การ
คัดเลือกโดยใช้ทั้งระบบกลางร่วมกับระบบรับตรง 3) ระบบการประเมินตามมาตรฐานระดับชาติที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สทศ. ควรรับผิดชอบทั้ง
การจัดการประเมินระดับชาติที่อิงและไม่อิงมาตรฐาน ที่ สพฐ. ก าหนด รูปแบบที่ 2 สทศ. ควรรับผิดชอบ
จัดการประเมินระดับชาติที่ไม่อิงมาตรฐานที่ สพฐ. ก าหนด และ สพฐ. ควรรับผิดชอบจัดการประเมิน
ระดับชาติที่อิงมาตรฐานที่ สพฐ. ก าหนด รูปแบบที่ 3 สพฐ. ควรรับผิดชอบทั้งการจัดการประเมิน
ระดับชาติที่อิงและไม่อิงมาตรฐานที่ สพฐ. ก าหนด 4) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 การคัดเลือกโดย
ระบบรับตรง และรูปแบบที่ 2 การคัดเลือกโดยใช้ทั้งระบบกลางร่วมกับระบบรับตรง95 

พิกุล  เอกวรางกูร ไดท้ าการวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระดับประถมศึกษา และเพื่อสร้าง ทดลองใช้ และประเมินผลระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้แบบบูรณาการระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุเหร่ารวมใจ และโรงเรียนบ้านประชานิยม จ านวนทั้งสิ้น 31 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน 7 คน และผู้เรียน 22 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษา
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 
องค์ประกอบ คือ (1) องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร การพัฒนาครู 
                                                             

95
 สิทธิกร  สมุาลี, “การพฒันาระบบการประเมินตามมาตรฐานระดับชาติ,” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551), 376-392. 
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และหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ (2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ การด าเนินการเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนการวัด การออกแบบการวัด การด าเนินการวัด และ
การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยอาศัยการบริหารจัดการและการท างานเป็นทีม  (3) องค์ประกอบด้านผลที่
เกิดข้ึนจากระบบ ได้แก่ พัฒนาการของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และพัฒนาการของครูผู้สอนในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และ (4) องค์ประกอบด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 2) ผลการทดลองใช้ระบบ พบว่า ทีมครูผู้สอนสามารถน าระบบไป
ใช้วัดและประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และประเมินผลสรุปรวม (summative 
evaluation) รวมทั้งการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของ
ตนเองได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงข้ึน ส่วน
ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีเจตคติที่ ดีต่อ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ 3) ผลการประเมินระบบ พบว่า ทั้งผู้บริหาร ทีม
ครูผู้สอน และผู้เรียนมีความพึงพอใจและเห็นว่าระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ที่พัฒนาข้ึนมีความถูกต้องครอบคลุม มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความเหมาะสม 
และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง96 

โยธิน  ศรีโสภา ได้วิจัยพัฒนาระบบการประเมินผลด้วยวิธีดุลยภาพส าหรับคณะ       
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลตามหลักการของวิธีดุลย
ภาพส าหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลระบบการ
ประเมินผลด้วยวิธีดุลยภาพส าหรับคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  ข้ันตอนในการวิจัยมีดังนี้ คือ ข้ันตอนที่ 1 การยกร่างระบบการประเมินผล ด าเนินการโดย
การศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ข้ันตอนที่ 2 การตรวจสอบ
คุณภาพของระบบการประเมินผล ด าเนินการโดย 1) การจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้เ ช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน สังเคราะห์เนื้อหาเป็นตัวบ่งช้ีและส่งกลับให้ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม
เดียวกันท าการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีกับวัตถุประสงค์ 2) จัดท าแบบสอบถามเพื่อหา
ระดับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และน าไปทดลองใช้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ านวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .9466 3) น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง จ านวน 311 คน สถิติเชิงพรรณนา ที่ใช้ 
                                                             

96 พิกุล  เอกวรางกูร, “การวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบรูณาการ
ระดับประถมศึกษา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 189-195. 
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ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.72 เพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลระบบการประเมินผลด้วยวิธีดุลยภาพส าหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) โมเดลระบบการประเมินผลด้วยวิธีดุลยภาพส าหรับคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วยมุมมองของการประเมิน 4 มุมมอง ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เรียงล าดับ ดังนี้ มุมมองด้านกระบวนการภายใน (.97) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (.96) มุมมอง
ด้านผู้รับบริการ (.95) และมุมมองด้านประสิทธิผลของคณะครุศาสตร์  (.89) ทั้ง 4 มุมมองเป็น
องค์ประกอบหลัก และประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมอง จ านวน 17 
วัตถุประสงค์ และตัวบ่งช้ี จ านวน 85  ตัวบ่งช้ี 2) ผลการทดสอบความเทีย่งตรงของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของระบบการประเมินผลด้วยวิธีดุลยภาพส าหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
โดยใช้ค่าไคสแควร์  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ97  

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

โคเฮน  ซีฮาวิท และ ครามาสกี้ บราชา  (Zehavit Kohen and Bracha Kramarski) 
ได้ท าการพัฒนารูปแบบการประเมินแบบ TPCK-SRL ส าหรับเทคโนโลยีทางการศึกษาข้ันสูง (บทคัดย่อ) 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนารูปแบบการประเมินแบบ TPCK-SRL ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการของครู โดยการยึดเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อบริบทในช้ันเรียน (K = ความรู้เกี่ยวกับ      
T = เทคโนโลยี P = ศาสตร์ทางการศึกษา C = บริบท) ซึ่งล้วนส่งผลต่อปัจจัยของรูปแบบความสัมพันธ์
ที่มีต่อ SRL  2) ทดสอบความเที่ยง (validity) และความตรง (reliability) ของรูปแบบในฐานะที่เป็น
เครื่องมือในการวัดระดับการศึกษาของครู รูปแบบนี้ได้รับการใช้ หรือออกแบบให้ใช้ส าหรับครูผู้สอน
จ านวน 9 คน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยวิธีการสอนแบบ TPCK โดย
ถ้าทดสอบหลังเรียนรูปแบบของบทเรียนมีความพิเศษจ าเพาะไม่เหมือนรูปแบบอื่นๆ รายละเอียดเชิง
พรรณนาเกี่ยวกับ รูปแบบ TPCK-SRL ที่สะท้องปัจจัย TPCK และความเช่ือมโยงของ SRL ว่า (อะไร, 
อย่างไร, เมื่อไร และด้วยเหตุใดจึงต้องผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปในบทเรียน) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
รูปแบบการประเมินแบบ TPCK-SRL ที่พัฒนาข้ึนมีความเที่ยงเชิงเนื้อหา และสอดคล้องกับรูปแบบที่
ก าหนด ทั้งนี้โดยหลักการทางทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และการน าแบบประเมนิน้ีไปใช้ในอนาคต ก็ยังเป็น

                                                             
97 โยธิน  ศรีโสภา, “การพัฒนาระบบการประเมินผลด้วยวิธีดุลยภาพส าหรบัคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 192-201. 
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ที่ถกเถียงกันในประเด็นของการใช้รูปแบบ TPCK-SRL ในการเพิ่มความเป็นมืออาชีพทางด้านเทคโนโลยี
ให้กับครูผู้สอนอยู่ด้วย98 

ปิเอทิเลเน็น  วิลเล  (Ville Pietilainen) ได้ทดสอบแนวคิดการประเมินผลการวิจัย
ทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบพื้นฐานทั่วไป (บทคัดย่อ) บทความนี้มุ่งประเด็นที่การท าให้การ
ประเมินผลการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมินผลการศึกษาแบบทั่วๆ ไปให้เป็นผลที่ เกิดข้ึน
จริง โดยกระบวนการนี้ด าเนินการโดยการปรับรูปแบบของ เด๊กโย และเจค็อป (Daigneault and 
Jacob)  ให้เป็นระดับการประเมินผลการศึกษาชาติ 5 ระดับ ที่จัดกระท าในประเทศฟินแลนด์ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบวิจัยที่คัดสรรมา ระบบการประเมินผลซึ่งประกอบด้วย 5 ระดับ นี้สามารถ
ด าเนินการได้ดีเทียบเท่ากับการวิเคราะห์รายงานต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันในประเด็น
ของระเบียบวิธีวิจัย โดยการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม (P) นี้ได้รับการจัดกระท าให้เกิดข้ึนจริง โดย
จัดเป็นระดับทั่วๆ ไปในระบบการประเมินผลการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ แต่ในระหว่างการ
ด าเนินการนั้นก็มีผลแตกต่างกันหลายมิติของการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยท้ายที่สุดของบทความ
นี้ได้สรุปออกมา 2 ประเด็น คือ 1) กิจกรรม/ช้ินงานที่ใช้ในการประเมนิผลได้รับการจัดกระท าให้เกิดข้ึน
จริงอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการประเมินแบบมีส่วนร่วม 2) กิจกรรม/ช้ินงาน 
ในการประเมินผลได้รับการจัดกระท าให้เกิดข้ึนจริงอย่างสมเหตุสมผล โดยยึดความจ าเป็นใน
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม99 

ฮาฟเนส  แอนต้อน, สมิทธ์  คารี,  ไดส์เท  ออลก้า,ลูวิกเซน  คริสติน  (Anton  
Havnes, Kari  Smith, Olga  Dysthe, Kristine  Ludvigsen) ได้วิจัยการให้ผลย้อนกลับและการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน : การท าให้ระบบการเรียนการสอนเป็นจริงหรือชัดเจน
ยิ่งขึ้น (บทคัดย่อ)  การศึกษาน้ีส ารวจถึงข้อมูลการประเมินผลที่ได้รับและมีความจ าเป็นเกี่ยวเนื่องกัน
อย่างไร โดยงานวิจัยน้ีมีความเช่ือมโยงถึงโครงการเมื่อ 2 ปีก่อนซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนสายวิชาชีพระดับต้น
ของประเทศนอร์เว และเกี่ยวกับเป้าประสงค์ในการฝกึอบรมทางสายวิชาชีพ ที่เกี่ยวโยงกับประเด็นหลกั 
3 ส่วน คือ ภาษาอังกฤษ  ชาวนอร์เว และคณิตศาสตร์ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจที่เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
                                                             

98 Zehavit Kohen and Bracha Kramarski, Developing a TPCK-SRL assessment 
scheme for conceptually advancing technology in education, Studies in 
Educational Evaluation, Abstract, journal 38, (2012) (USA : Printed by Henry Ling Ltd, 
2012), 1. 

99  Ville Pietilainen, Testing the participatory education evaluation concept 
in a national context Studies in Educational Evaluation. Abstract, journal 38 (2012) 
(USA : Printed by Henry Ling Ltd, 2012), 9. 
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โรงเรียน จ านวน  5 โรงเรียน โดยรวมถึงโรงเรียนสายวิชาชีพ และโรงเรียนสายสามัญ ส่วนแหล่งข้อมูล
ทางการวิจัยอื่นๆ ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (focus-group interviews) จ านวน  
3 ครั้ง จาก 5 โรงเรียน ซึ่งรวมถึงนักเรียน ครูผู้สอน และผู้น าโรงเรียน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือกระบวนการย้อนกลับในการรับรู้ของครูและนักเรียนว่า
เป็นอย่างไร รวมไปถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างเด็กนักเรียนชาย และเด็ก
นักเรียนหญิง ได้เทียบเท่ากับความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียน โดยนักเรียนที่มาจากสาย
วิชาชีพจะมีประสบการณ์ในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับมากกว่าสายสามัญ100 

แมทีโอ  โจอาน, เอสโคเฟ่  แอนนา,  มาร์ทิเน่  ฟรานเซส,  เวนทูรา  จาเวียร์ ,         
วลาโคปูลอส  ดิมิทริโอส (Joan  Mateo, Anna  Escofet, Francesc  Martinez, Javier  Ventura,  
Dimitrios  Vlachopoulos)  ได้วิจัยการสร้างมาตรฐานทางการประเมินและสมรรถนะเชิงการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่อยู่ในโครงการจบหลักสูตรทางสายสังคมศาสตร์ (บทคัดย่อ) เอกสารฉบับนี้
น าเสนอคุณลักษณะพื้นฐานของโครงการจบหลักสูตรทางสายสังคมศาสตร์ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย   
ที่ต้องสร้างมาตรฐานทางการประเมินและสมรรถนะเชิงการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการ
รวบรวมจากรัฐบาลแห่งชาติ แคทาโรเนีย (ในประเทศสเปน) และตัวแทนทางด้านคุณภาพการ
ประเมินผลแห่งมหาวิทยาลัยแคทอแล่น โดยการศึกษาเริ่มที่การให้ค าจ ากัดความของโครงการจบ
หลักสูตรทางสายสังคมศาสตร์ ต่อเนื่องด้วยการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการวิเคราะห์สมรรถนะเชิง
การมีส่วนร่วม และการท าให้มาตรฐานการประเมินผลพื้นฐานเกิดข้ึนเป็นรูปเป็นร่างจริง และในตอน
ท้ายสุดของงานวิจัยไม่ใช่เพียงแต่บรรลุวัตถุประสงค์ทางการวิจัย และประสิทธิผลของโครงการจบ
หลักสูตรทางสายสังคมศาสตร์ แต่ยังรวมไปถึงการประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านการประเมินผล 
เพราะโครงการนี้สามารถจัดให้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันทางสายสังคมศาสตร์ได้101 

อาซาม  ทาเร็ค, สวานยี  ไมเคิล  (Tarek Azzam, Michael  Szanyi) ท าการศึกษา
วิจัยการออกแบบการประเมินผล : การศึกษาการทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการประเมินผลของ  
นักประเมินผลการศึกษา (บทคัดย่อ) ตัวอย่างของนักประเมินผลการศึกษาได้รับการถามถึงการออกแบบ
                                                             

100
  Anton  Havnes, Kari  Smith, Olga  Dysthe, Kristine  Ludvigsen. Ville 

Pietilainen. Formative assessment and feedback : Making learning visible, Studies 
in Educational Evaluation, Abstract, journal 38 (2012) (USA : Printed by Henry Ling 
Ltd, 2012), 21. 

101
 Joan  Mateo,  Anna  Escofet,  Francesc  Martinez,  Javier  Ventura,  Dimitrios  

Vlachopoulos, The Final Year Project (FYP) in social sciences : Establishment of its 
associated competences and evaluation standards, Studies in Educational 
Evaluation. Abstract, journal 38 (2012) (USA : Printed by Henry Ling Ltd, 2012), 28. 
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การประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงงานวิชาการ และการประเมิน
ตนเองของนักเรียน ผู้ประเมินกล่าวว่ารายละเอียดของรูปแบบการประเมินของพวกเขา และระเบียบวิธี
วิจัยสอดคล้องกัน โดยรายละเอียดดังกล่าวนี้ได้รับการก าหนดและวิเคราะห์เพื่อทราบแนวทางของ
รูปแบบในการฝึกปฏิบัติของนักประเมินการศึกษา ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า มีผลอ้างอิงในเรื่องของการใช้
รูปแบบของงานวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed method) ที่ได้รับการปรับใช้ในลักษณะองค์ประกอบเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณที่ใช้ในการวัดความเที่ยงของผลลัพธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนโดย           
ผู้ประเมินซึ่งเลอืกรูปแบบการทดลองเกือบจะสรุปความเห็นร่วมกันทั้งหมด ถึงแนวทางของรูปแบบนี้ว่า
ไม่สามารถที่จะเกิดข้ึนได้ การศึกษาครั้งนี้ยังได้น าเสนอแนวทางที่ช่วยป้องกันแนวทางของรูปแบบใน
สาขาการประเมินผลการศึกษาไว้ด้วย102 

ซอนเดอเกลด์  โทนี, โคสกี้ คริสติน  (Toni A. Sondergeld, Kristin L.K. Koskey) 
ได้วิจัยการประเมินผลกระทบในการปฏิรูประบบความรู้ความเข้าใจของโรงเรียนในเขตปริมณฑลที่มีต่อ
การสร้างความหลากหลายของความจ าเป็นในกระบวนการเชิงผสมผสาน  (บทคัดย่อ) เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปฐานความรู้ความเข้าใจของโรงเรียน (CSR) ช้ีให้เห็นถึงการปฏิรูป
ฐานความรู้ความเข้าใจของโรงเรียน (CSR) ที่หลากหลายมีประสิทธิผลต่อผลลัพธ์ของการพัฒนา
นักเรียน ผลการวิจัย สรุปว่ารูปแบบการปฏิรูปยังคงเป็นแบบรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง (top-down) 
โดยมุ่งประเด็นที่ผลลัพธ์ทางงานวิชาการเป็นหลัก และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียว 
นักวิจัยทางการศึกษาจ านวนมากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ในการสร้างให้เกิด
กระบวนการปฏิรูปฐานความรู้ความเข้าใจของโรงเรียน ที่มีผลต่อผลลัพธ์ของนักเรียน ในขณะที่การ
ประเมินผลกระบวนการวิจัยเชิงผสมผสานได้รับการน ามาใช้ เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นไปในลักษณะของ
กระบวนการอย่างไร และท าไม (how and why) ซึ่งกระบวนการนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
กระบวนการวิจัย ผลของการศึกษาในครั้งนี้ที่มีต่อผลกระทบของผลลัพธ์ของนักเรียนในสายอาชีพและ
สายสามัญที่ ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนในเขตปริมณฑล และการสร้างความหลากหลายโดยการใช้
กระบวนการวิจัยเชิงผสมผสานว่า มีผลการประเมินและผลกระทบของการประเมินอย่างไรบ้าง103 
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โอโดโน๊ก  เกรน,  ดูด้ี  แคทเธอรีน, คูแซก ทาร่า  (Grainne O’Donoghue, Catherine  
Doody, Tara  Cusack) ได้ศึกษาการใช้การประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหลักสูตร : การทดสอบเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความเช่ือมโยงกับกิจกรรมทาง
กายภาพและการประเมินภาคปฏิบัติ (บทคัดย่อ) วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบภาวะการรับรู้ทางกายภาพ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับบริบททางการศึกษาในปัจจุบัน ของสาขาวิชาทางกายภาพในส่ วนที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกายภาพ (PA) และการสนับสนุนภาคปฏิบัติและการประเมินผล (EPP) กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาทางกายภาพ จ านวน 62 คน จากมหาวิทยาลัยในไอริช โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ที่ให้ผล
ย้อนกลับในขณะที่ใช้ค าถามแบบปลายเปิด ความเห็นแบบกลุ่มได้รับการน ามาเช่ือมโยงกับกิจกรรมทาง
กายภาพ และการศึกษาแบบการสนับสนุนภาคปฏิบัติ และการประเมินผล (EPP) ในลักษณะของการใช้
กระบวนการวิจัยแบบจัดแบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มที่ให้ผลย้อนกลับ ข้อคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนก็
ได้รับการบันทึกไว้ ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) รายละเอียดกระบวนวิชา 2) การศึกษาแบบให้ค าปรึกษาร่วม และ 3) วิธีการของ
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการแบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มที่ให้ผลย้อนกลับ ผลการศึกษาพบว่า เป็น
วิธีการที่มีประโยชน์ รวมไปถึงการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการสร้างผลงานและน าเสนอความ
คิดเห็นที่หลากหลายได้104 

มอร์ลีย์  โดนอลด์ (Donald D. Morley) ได้ศึกษาวิจัยการอ้างถึงโครงสร้างทางการ
ประเมินผลเกี่ยวกับความเช่ือมั่นของนักศึกษาที่มีต่อการขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์ (บทคัดย่อ) น้ าหนัก
ส่วนใหญ่ของงานวิจัยที่มีต่อโครงสร้างการประเมินผลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นของกลุ่ม
รายวิชา และสาขาอื่นๆ ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นที่โดดเด่นส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่แทรกเข้ามา 
หรือค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นแบบกลุ่ม ส าหรับการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนของ
นักศึกษา (SET) การวิจัยน้ีเป็นที่ถกเถียงกันว่ารูปแบบของความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เกิดข้ึนและการ
ประมาณค่าความเช่ือมั่นที่คลาดเคลื่อนไปจากงานวิจัย โดยค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นและความเห็น
พ้องของระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ได้ถูกน าเสนออย่างสมเหตุสมผลให้เป็นข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับค่าความเช่ือมั่นของการประเมินกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน (SET) ในช้ันเรียนเฉพาะ
โดยการวิเคราะห์รายหน่วยวิชา จ านวน 1073 หน่วย ซึ่งใช้ค่าสัมประสิทธ์ิระดับกลาง พบว่า นักศึกษาที่
ใช้เครื่องมือในการประเมินแบบนี้ไม่สามารถวัดได้อย่างเที่ยงตรงตามเกณฑ์เฉพาะ โดยในทางตรงกันข้าม

                                                             
104 Grainne O’Donoghue, Catherine  Doody, Tara  Cusack. Using student 

centred evaluation for curriculum enhancement : An examination of 
undergraduate physiotherapy education in relation to physical activity and 
exercise prescription, Studies in Educational Evaluation. Abstract, journal 37 (2011) 
(USA : Printed by Elsevter Ltd. Page, 2011), 170. 
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การขับเคลื่อนในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นแบบดั้งเดิม ซึ่งก็คือกระบวนการเรียนการสอนแบบองค์รวมจะมีค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเป็นที่ยอมรับได้105 

สรุป 

ในการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา    
ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด 
ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 1) ทราบองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และ 2) เสนอแนวปฏิบัติของ
การบริหารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ              
กมล ภู่ประเสริฐ กระบวนการวางแผนในการวัดและประเมินผลการศึกษาของ กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล 
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการศึกษาของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ     
สุพักตร์  พิบูลย์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการเกี่ยวการวัดและประเมินผล
การศึกษาของ อุทุมพร จามรมาน รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ         
สุรวาท  ทองบุ การวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ วิจารณ์  พานิช,  ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช,    
พิณสุดา  สิริธรังศรี,  องอาจ  นัยพัฒน์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) , รีฟส์ 
ดักลาส (Douglas Reeves), บาเรลล์  จอนห์น (John  Barell), ซูโตะ  ไอเลนก้า (Irenka  Suto), ไอร์วิน   
คริส และโครวเลย์ คาร่า (Chris  Irvine, Kara  Crowley), คิลโลเนน แพททริก (Patrick C. Kyllonen) 
และ ชัท วาเลอรี และคณะ (Valerie J. Shute and others) รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล                                                                  

 

                                                             
105

 Donald D. Morley, Claims about reliability of student evaluations of 
instruction : The ecological fallacy rides again, Studies in Educational Evaluation. 
Abstract, journal 37 (2011) (USA : Printed by Elsevter Ltd, 2011), 15. 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      
ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  research) ด าเนินการ
ทั้งการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความวิชาการ ข้อมูล สถิติ แนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเจาะจงสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อต้องการ 1) ทราบองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และ 2) เสนอแนวปฏิบัติของการ
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปตามข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี ้
 

ขั้นตอนท่ี 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
เป็นข้ันตอนการศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา หลังจากนั้นน าผลที่ได้จาก
การศึกษามาจัดท าโครงร่างการวิจัย  โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ขั้นตอนท่ี 2  การด าเนินการวิจัย 
เป็นข้ันตอนการก าหนดประเด็นปัจจัยต่างๆ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยสร้างข้อค าถามแต่ละประเด็นให้ครอบคลุม น าไปทดลองใช้ 
ปรับปรุงจนมีคุณภาพเช่ือถือได้ แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังแผนภูมิแสดงข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ต่อไปนี ้
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แผนภูมิที่ 5 ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผลท่ีได้รับ 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบและ
สร้างแนวปฏิบัติของการบริหาร
จัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

 

 

1. สร้างแบบสอบถามการบริหารจัดการการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21                           
2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (content  
validity, reliability, try-out)                           
3. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง                             
4. วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหาร
จัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 โดยวิธี 
Exploratory Factor Analysis : EFA                                                 
5. สร้างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 โดยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis)                                                

1. องค์ประกอบของการ
บริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ในศตวรรษท่ี 21                                         
2. ร่างแนวปฏิบัติของการ
บริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ในศตวรรษท่ี 21 

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบแนวปฏิบัติของ
การบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษ  
ท่ี 21 

 

1. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น              
2. ตรวจสอบคุณภาพ (content validity)        
3. ตรวจสอบแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
การสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวปฏิบัติของการบริหาร
จัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ในศตวรรษท่ี 21 

 

ขั้นที่ 1 ศึกษาส ารวจการบริหาร
จัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

 

1. ศึกษาวิเคราะหเ์อกสาร ต ารา บทความ
วิชาการ ข้อมูล สถิติ แนวคิด ทฤษฎ ีวรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ                                             
2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในศตวรรษท่ี 21  

ตัวแปรการบริหารจัดการ
การวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 
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จากแผนภูมิที่ 5 สามารถอธิบายรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ได้ดังนี ้
ข้ันที่ 1 ศึกษาส ารวจการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ ข้อมูลสถิติ แนวคิด 
ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ  หลังจากนั้นท าการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน ที่ได้มาโดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในข้ันตอนนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบ       
กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)  

ข้ันที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ และสร้างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันที่ 1 มา
สร้างแบบสอบถาม (questionnaires)  ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยวิเคราะห์ดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of  Item Objective 
Congruence : IOC) แล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไป  ปรับปรุงแก้ไข 
แล้วน าไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุมตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แต่มีลักษณะ
เหมือนกลุ่มตัวอย่างทุกประการ จ านวน 10 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 30 คน วิเคราะห์หาคาความ
เช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น  0.989 น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 188 โรงเรียน  ผู้ให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 564  คน และน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) หลังจากนั้นน าตัวแปร
องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อจัดท าร่างแนวปฏิบัติของการบริหาร
จัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  

ข้ันที่ 3  ตรวจสอบแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษ ที่ 21 โดยน าร่างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษ ที่ 21 ไปสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน 
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ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย 
เป็นข้ันตอนของการจัดท ารายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจึงจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติ
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ต่อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
และผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   

แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพ  (qualitative research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative  research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว  ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, 
non-experimental, case study design)  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้
 

 

 
 
 
 

 
เมื่อ      R   หมายถึง    กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากเทคนิคการสุ่ม 

 X   หมายถึง    ตัวแปรที่น ามาศึกษา 
 O   หมายถึง    ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 
 

แผนภูมิที่ 6 แผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

O 
 

X 
 

R 
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ประชากร 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมลูของการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1.  การศึกษาค้นคว้าตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ประชากรในข้ันนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา จ านวน 3 ท่าน ด้านวัดผลประเมินผล 
จ านวน 4 ท่าน และด้านหลักสูตรการสอน จ านวน 3 ท่าน  

2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) 
ประชากรในข้ันนี้ คือ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 2,361 โรงเรียน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 61   
  
ตารางที่ 6 จ านวนโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
   

                      โรงเรียน จ านวน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

2,361 

 
3.  การสร้างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire) ประชากรในข้ันนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 5 ท่าน 

 

กลุ่มตัวอยา่งและผู้ให้ข้อมลู 
ในการเลอืกกลุม่ตัวอย่างครั้งนี้  ผู้วิจัยพจิารณาจากข้อมลูประชากร เพือ่ให้ไดก้ลุม่ตัวอย่างที่

เป็นตัวแทนที่ด ีผู้วิจัยใช้วิธีเลือก และสุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอยีดต่อไปนี ้
1.  การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  (purposive sampling)  หลังจากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาสรุปรวมกบัหลกัการแนวคิดทฤษฎีจากการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อก าหนดเป็น
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
                                                             

1 กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. สถิติ
ทางการศึกษา ปี 2557. เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได ้จาก http://www.bopp -
obec.info/home/?page_id=14038.  
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2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพื้นฐาน จ านวน 188 โรงเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้
สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro Yamane ) 2   

2.1 เลือกตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) แบบหลายข้ันตอน 
(multistage sampling) ดังนี ้3 

2.1.1 เลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (area or cluster sampling)  คือ  ภาค จ านวน
ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 4 

2.1.2 ก าหนดจังหวัดทุกจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต เพื่อ
สุ่มตัวอย่างโรงเรียน 

2.1.3 สุ่มโรงเรียน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ให้ครอบคลุมเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต  ได้โรงเรียนทั้งสิ้น 188  โรงเรียน 

2.1.4 ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรยีน จ านวน 
1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวน 1 คน และหัวหน้างานวัดผล
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวน 1 คน จากทั้งหมด 188 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 564 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Taro  Yamane. “Statistics : An Introductory Analysis” (New York : Harper 

Row Publishing, 1970), P.887. 
3 พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์. กรงุเทพฯ : ส านัก

ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. หน้า 89-90. 
4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน. บันทึก 2557 (Diary 2014). กรงุเทพฯ : 

บริษัทเอกพมิพ์ไท จ ากัด. 2557, หน้า 72-162. 
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ตารางที่ 7 การก าหนดกลุม่ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู  
 

ภาค ที ่ จังหวัด 
สพม.
เขต 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล รวม
ผู้ให้

ข้อมูล 
(คน) 

ผอ.
โรงเรียน 

รองผอ.
ฝ่าย

วิชาการ 

หน.
งาน

วัดผล 

กลาง 1 กรุงเทพมหานคร 1 สวนกุหลาบวิทยาลยั 1 1 1 3 
2 กรุงเทพมหานคร 1 ศีลาจารพิพัฒน์ 1 1 1 3 
3 กรุงเทพมหานคร 1 สันติราษฎร์วิทยาลัย 1 1 1 3 
4 กรุงเทพมหานคร 1 สวนอนันต์ 1 1 1 3 
5 กรุงเทพมหานคร 1 เตรียมอุดมศึกษา 1 1 1 3 
6 กรุงเทพมหานคร 2 พุทธจักรวิทยา 1 1 1 3 
7 กรุงเทพมหานคร 2 จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 1 1 1 3 
8 กรุงเทพมหานคร 2 สารวิทยา 1 1 1 3 
9 กรุงเทพมหานคร 2 ดอนเมืองจาตุรจินดา 1 1 1 3 
10 นนทบุรี 3 สตรีนนทบุรี 1 1 1 3 
11 นนทบุรี 3 ไทรน้อย 1 1 1 3 
12 พระนครศรีอยุธยา 3 ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 1 1 1 3 
13 พระนครศรีอยุธยา 3 ท่าช้างวิทยาคม 1 1 1 3 
14 ปทุมธานี 4 ทีปังกรวิทยาพัฒน์                     

(มัธยมวดัหัตถสารเกษตร) 
1 1 1 3 

15 ปทุมธานี 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสติ 1 1 1 3 
16 ปทุมธานี 4 มัธยมสังคตีวิทยา 

กรุงเทพมหานคร 
1 1 1 3 

17 สระบุรี 4 พระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1 1 1 3 
18 ชัยนาท 5 ชัยนาทพิทยาคม 1 1 1 3 
19 อ่างทอง 5 วิเศษชัยชาญวทิยาคม 1 1 1 3 
20 ลพบุรี 5 ดงตาลวิทยา 1 1 1 3 
21 ลพบุรี 5 พิบูลวิทยาลัย 1 1 1 3 
22 สิงห์บุร ี 5 ค่ายบางระจันวิทยาคม 1 1 1 3 
23 สมุทรปราการ 6 สมุทรปราการ 1 1 1 3 
24 สมุทรปราการ 6 วัดทรงธรรม 1 1 1 3 
25 ฉะเชิงเทรา 6 บางน้ าเปร้ียววิทยา 1 1 1 3 
26 ฉะเชิงเทรา 6 หนองแหนวิทยา 1 1 1 3 
27 ปราจีนบุรี 7 กบินทร์วิทยา 1 1 1 3 
28 ปราจีนบุรี 7 มณีเสวตรอุปถัมภ ์ 1 1 1 3 
29 นครนายก 7 นครนายกวิทยาคม 1 1 1 3 
30 สระแก้ว 7 ซับม่วงวิทยา 1 1 1 3 
31 ราชบุร ี 8 แคทรายวิทยา 1 1 1 3 
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ตารางที่ 7 การก าหนดกลุม่ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู (ต่อ) 
 

ภาค ที ่ จังหวัด 
สพม.
เขต 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล รวม
ผู้ให้

ข้อมูล 
(คน) 

ผอ.
โรงเรียน 

รองผอ.
ฝ่าย

วิชาการ 

หน.
งาน

วัดผล 

กลาง 32 ราชบุร ี 8 รัตนราษฎร์บ ารุง 1 1 1 3 
33 กาญจนบุรี 8 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 1 1 1 3 
34 กาญจนบุรี 8 เลาขวญัราษฎร์บ ารงุ 1 1 1 3 
35 สุพรรณบุรี 9 กาญจนาภเิษกวิทยาลยั 

สุพรรณบุรี 
1 1 1 3 

36 สุพรรณบุรี 9 ตลิ่งชันวิทยา 1 1 1 3 
37 นครปฐม 9 พระปฐมวิทยาลัย 1 1 1 3 
38 นครปฐม 9 บางเลนวิทยา 1 1 1 3 
39 นครปฐม 9 บางหลวงวทิยา 1 1 1 3 
40 สมุทรสาคร 10 สมุทรสาครวิทยาลยั 1 1 1 3 
41 สมุทรสาคร 10 กระทุ่มแบน          

(วิเศษสมุทคุณ) 
1 1 1 3 

42 สมุทรสาคร 10 อัมพวันวิทยาลัย 1 1 1 3 
43 เพชรบุรี 10 ดอนยางวิทยา 1 1 1 3 
44 ประจวบคีรีขันธ ์ 10 กุยบุรีวิทยา 1 1 1 3 

ใต้ 45 สุราษฎร์ธานี 11 สุราษฎร์ธานี 1 1 1 3 
46 สุราษฎร์ธานี 11 กาญจนดษิฐ ์ 1 1 1 3 
47 สุราษฎร์ธานี 11 ไชยาวิทยา 1 1 1 3 
48 สุราษฎร์ธานี 11 ท่าข้ามวิทยา 1 1 1 3 
49 ชุมพร 11 เขาทะลุพิทยาคม 1 1 1 3 
50 นครศรีธรรมราช 12 เบญจมราชูทิศ 1 1 1 3 
51 นครศรีธรรมราช 12 เมืองนครศรีธรรมราช 1 1 1 3 
52 นครศรีธรรมราช 12 ทุ่งสง 1 1 1 3 
53 นครศรีธรรมราช 12 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 1 1 1 3 
54 พัทลุง 12 พัทลุงพิทยาคม 1 1 1 3 
55 พัทลุง 12 ประชาบ ารุง 1 1 1 3 
56 พัทลุง 12 ควนขนุน 1 1 1 3 
57 กระบี่ 13 เมืองกระบี่ 1 1 1 3 
58 กระบี่ 13 หนองทะเลวิทยา 1 1 1 3 
59 ตรัง 13 สวัสดิ์รัตนาภิมุข 1 1 1 3 
60 ตรัง 13 ห้วยยอด 1 1 1 3 
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ตารางที่ 7 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู (ต่อ) 
 

ภาค ที ่ จังหวัด 
สพม.
เขต 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล รวม
ผู้ให้

ข้อมูล 
(คน) 

ผอ.
โรงเรียน 

รองผอ.
ฝ่าย

วิชาการ 

หน.
งาน

วัดผล 

ใต้ 61 พังงา 14 กะปงพิทยาคม 1 1 1 3 
62 พังงา 14 ตะก่ัวป่า (เสนานุกูล) 1 1 1 3 
63 ภูเก็ต 14 ภูเก็ตวิทยาลยั 1 1 1 3 
64 ระนอง 14 กระบุรีวิทยา 1 1 1 3 
65 ปัตตานี 15 เบญจมราชูทิศ จังหวัด

ปัตตานี 
1 1 1 3 

66 ปัตตานี 15 ศิริราษฎร์สามัคค ี 1 1 1 3 
67 ยะลา 15 เบตง (วีระราษฎร์

ประสาน) 
1 1 1 3 

68 นราธิวาส 15 สุไหงโกลก 1 1 1 3 
69 สงขลา 16 มหาวชิราวุธ จังหวัด

สงขลา ในพระอุปถัมภฯ์ 
1 1 1 3 

70 สงขลา 16 สงขลาวิทยาคม 1 1 1 3 
71 สตูล 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ 1 1 1 3 
72 สตูล 16 สตูลวิทยา 1 1 1 3 

กลาง 73 จันทบุรี 17 เบญจมราชูทิศ จังหวัด
จันทบุรี 

1 1 1 3 

74 จันทบุรี 17 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์ 
นุกูล 

1 1 1 3 

75 ตราด 17 แหลมงอบวิทยาคม 1 1 1 3 
76 ตราด 17 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 1 1 1 3 
77 ชลบุรี 18 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ชลบุรี 
1 1 1 3 

78 ชลบุรี 18 คลองก่ิวยิ่งวิทยา 1 1 1 3 
79 ระยอง 18 ระยองวิทยาคม 1 1 1 3 
80 ระยอง 18 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1 1 1 3 

ตะวัน 
ออก 
เฉียง 
เหนือ 

81 หนองบัวล าภ ู 19 หนองบัวพิทยาคาร 1 1 1 3 
82 หนองบัวล าภ ู 19 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค ์ 1 1 1 3 
83 เลย 19 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย 
1 1 1 3 

84 เลย 19 ปากชมวิทยา 1 1 1 3 
85 อุดรธานี 20 อุดรพิทยานุกูล 1 1 1 3 
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ตารางที่ 7 การก าหนดกลุม่ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู (ต่อ) 
 

ภาค ที ่ จังหวัด 
สพม.
เขต 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล รวม
ผู้ให้

ข้อมูล 
(คน) 

ผอ.
โรงเรียน 

รองผอ.
ฝ่าย

วิชาการ 

หน.
งาน

วัดผล 

ตะวัน 86 อุดรธานี 20 อุดรพัฒนาการ 1 1 1 3 
ออก 87 อุดรธานี 20 ศรีธาตุพิทยาคม 1 1 1 3 
เฉียง 88 อุดรธานี 20 ค ายางพิทยา 1 1 1 3 
เหนือ 89 อุดรธานี 20 กุมภวาป ี 1 1 1 3 

 90 หนองคาย 21 ปทุมเทพวิทยาคาร 1 1 1 3 
91 หนองคาย 21 วังหลวงพิทยาสรรพ ์ 1 1 1 3 
92 บึงกาฬ 21 เหล่าคามพิทยาคม    

รัชมังคลาภิเษก 
1 1 1 3 

93 บึงกาฬ 21 ศรีวิไลวิทยา 1 1 1 3 
94 นครพนม 22 นครพนมวิทยาคม 1 1 1 3 
95 นครพนม 22 ธาตุพนม 1 1 1 3 
96 นครพนม 22 เรณูนครวิทยากูล 1 1 1 3 
97 มุกดาหาร 22 ดอนตาลวิทยา 1 1 1 3 
98 มุกดาหาร 22 หว้านใหญ่วิทยา 1 1 1 3 
99 สกลนคร 23 สกลราชวิทยานุกูล 1 1 1 3 
100 สกลนคร 23 บ้านบัวราษฎร์บ ารงุ 1 1 1 3 
101 สกลนคร 23 มัธยมวาริชภูมิ 1 1 1 3 
102 สกลนคร 23 อากาศอ านวยศึกษา 1 1 1 3 
103 กาฬสินธุ ์ 24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ 1 1 1 3 
104 กาฬสินธุ ์ 24 ดอนไทรงามพิทยาคม 1 1 1 3 
105 กาฬสินธุ ์ 24 ร่องค า 1 1 1 3 
106 กาฬสินธุ ์ 24 ห้วยเม็กวิทยาคม 1 1 1 3 
107 ขอนแก่น 25 แก่นนครวิทยาลยั 1 1 1 3 
108 ขอนแก่น 25 โคกสีพิทยาสรรพ ์ 1 1 1 3 
109 ขอนแก่น 25 ขามแก่นนคร 1 1 1 3 
110 ขอนแก่น 25 อุบลรัตน์พิทยาคม 1 1 1 3 
111 ขอนแก่น 25 นครขอนแก่น 1 1 1 3 
112 ขอนแก่น 25 บ้านไผ่พิทยาคม 1 1 1 3 
113 มหาสารคาม 26 สารคามพิทยาคม 1 1 1 3 
114 มหาสารคาม 26 มหาชัยพทิยาคาร 1 1 1 3 
115 มหาสารคาม 26 โกสุมวิทยาสรรค ์ 1 1 1 3 
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ตารางที่ 7 การก าหนดกลุม่ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู (ต่อ) 
 

ภาค ที ่ จังหวัด 
สพม.
เขต 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล รวม
ผู้ให้

ข้อมูล 
(คน) 

ผอ.
โรงเรียน 

รองผอ.
ฝ่าย

วิชาการ 

หน.
งาน

วัดผล 

ตะวัน 116 มหาสารคาม 26 เชียงยืนพิทยาคม 1 1 1 3 
ออก 117 ร้อยเอ็ด 27 ร้อยเอ็ดวิทยาลยั 1 1 1 3 
เฉียง 118 ร้อยเอ็ด 27 เชียงขวญัพิทยาคม 1 1 1 3 
เหนือ 119 ร้อยเอ็ด 27 หนองผึ้งวทิยาคาร 1 1 1 3 
 120 ร้อยเอ็ด 27 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 1 1 3 

121 ร้อยเอ็ด 27 เมืองสรวงวิทยา 1 1 1 3 
122 ศรีสะเกษ 28 ศรีสะเกษวิทยาลยั 1 1 1 3 
123 ศรีสะเกษ 28 ห้วยทับทันวิทยาคม 1 1 1 3 
124 ศรีสะเกษ 28 กันทรารมณ์ 1 1 1 3 
125 ยโสธร 28 ทรายมูลวิทยา 1 1 1 3 
126 ยโสธร 28 ศรีแก้วประชาสรรค ์ 1 1 1 3 
127 อุบลราชธานี 29 เบ็ญจะมะมหาราช 1 1 1 3 
128 อุบลราชธานี 29 เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ อุบลราชธานี 
1 1 1 3 

129 อุบลราชธานี 29 วารินช าราบ 1 1 1 3 
130 อ านาจเจริญ 29 ชานุมานวิทยาคม 1 1 1 3 
131 อ านาจเจริญ 29 นายมวิทยาคาร 1 1 1 3 
132 ชัยภูมิ 30 ชัยภูมิภักดีชุมพล 1 1 1 3 
133 ชัยภูมิ 30 คอนสวรรค์ 1 1 1 3 
134 ชัยภูมิ 30 หนองบัวแดงวิทยา 1 1 1 3 
135 ชัยภูมิ 30 เพชรพิทยาสรรค ์ 1 1 1 3 
136 นครราชสีมา 31 สุรนารีวิทยา 1 1 1 3 
137 นครราชสีมา 31 มหิศราธิบด ี 1 1 1 3 
138 นครราชสีมา 31 เมืองพลับพลาพิทยาคม 1 1 1 3 
139 นครราชสีมา 31 มัธยมด่านขุนทด 1 1 1 3 
140 บุรีรัมย ์ 32 ภัทรบพิตร 1 1 1 3 
141 บุรีรัมย ์ 32 ล าดวนพิทยาคม 1 1 1 3 
142 บุรีรัมย ์ 32 นางรอง 1 1 1 3 
143 บุรีรัมย ์ 32 เมืองแกพิทยาคม 1 1 1 3 
144 บุรีรัมย ์ 32 ล าปลายมาศ 1 1 1 3 
145 สุรินทร์ 33 สุรวิทยาคาร 1 1 1 3 
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ตารางที่ 7 การก าหนดกลุม่ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู (ต่อ) 
 

ภาค ที ่ จังหวัด 
สพม.
เขต 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล รวม
ผู้ให้

ข้อมูล 
(คน) 

ผอ.
โรงเรียน 

รองผอ.
ฝ่าย

วิชาการ 

หน.
งาน

วัดผล 

ตะวัน 146 สุรินทร์ 33 ศีขรภูมิพิสยั 1 1 1 3 
ออก 147 สุรินทร์ 33 ชุมพลวิทยาสรรค ์ 1 1 1 3 
เฉียง 148 สุรินทร์ 33 ศรีณรงค์พทิยาลัย 1 1 1 3 
เหนือ 149 สุรินทร์ 33 สิรินธร 1 1 1 3 

 150 สุรินทร์ 33 รัตนบุรี 1 1 1 3 
เหนือ 151 เชียงใหม ่ 34 ยุพราชวิทยาลยั 1 1 1 3 

152 เชียงใหม ่ 34 แม่ริมวิทยาคม 1 1 1 3 
153 เชียงใหม ่ 34 นวมินทราชูทิศ พายัพ 1 1 1 3 
154 เชียงใหม ่ 34 สันติสุข 1 1 1 3 
155 ล าพูน 35 บ้านแป้นพิทยาคม 1 1 1 3 
156 ล าพูน 35 ป่าซาง 1 1 1 3 
157 ล าปาง 35 บุญวาทย์วิทยาลยั 1 1 1 3 
158 ล าปาง 35 เถินวิทยา 1 1 1 3 
159 พะเยา 36 พะเยาพิทยาคม 1 1 1 3 
160 พะเยา 36 ดอกค าใต้วทิยาคม 1 1 1 3 
161 พะเยา 36 เชียงม่วนวิทยาคม 1 1 1 3 
162 เชียงราย 36 เวียงเชยีงรุ้งวิทยาคม 1 1 1 3 
163 เชียงราย 36 พานพิทยาคม 1 1 1 3 
164 แพร่ 37 พิริยาลยัจังหวัดแพร่ 1 1 1 3 
165 แพร่ 37 ร้องกวางอนุสรณ์ 1 1 1 3 
166 น่าน 37 ศรีสวัสดิ์วทิยาคาร 1 1 1 3 
167 น่าน 37 นาหม่ืนพิทยาคม 1 1 1 3 
168 ตาก 38 ผดุงปัญญา 1 1 1 3 
169 ตาก 38 อุ้มผางวิทยาคม 1 1 1 3 
170 สุโขทัย 38 สุโขทัยวิทยาคม 1 1 1 3 
171 สุโขทัย 38 ลิไทพิทยาคม 1 1 1 3 
172 อุตรดิตถ ์ 39 เตรียมอุดมศึกษา      

น้อมเกล้า อุตรดิตถ ์
1 1 1 3 

173 อุตรดิตถ ์ 39 ลับแลพิทยาคม 1 1 1 3 
174 พิษณุโลก 39 พิษณุโลกพิทยาคม 1 1 1 3 
175 พิษณุโลก 39 พุทธชินราชพิทยา 1 1 1 3 
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ตารางที่ 7 การก าหนดกลุม่ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู (ต่อ) 
 

ภาค ที ่ จังหวัด 
สพม.
เขต 

โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล รวม
ผู้ให้

ข้อมูล 
(คน) 

ผอ.
โรงเรียน 

รองผอ.
ฝ่าย

วิชาการ 

หน.
งาน

วัดผล 

เหนือ 176 เพชรบูรณ์ 40 เพชรพิทยาคม 1 1 1 3 
 177 เพชรบูรณ์ 40 หล่มเก่าพิทยาคม 1 1 1 3 
 178 เพชรบูรณ์ 40 น้ าหนาววิทยาคม 1 1 1 3 
 179 เพชรบูรณ์ 40 ศรีเทพประชาสรรค ์ 1 1 1 3 
 180 ก าแพงเพชร 41 ก าแพงเพชรพิทยาคม 1 1 1 3 
 181 ก าแพงเพชร 41 พรานกระต่ายพิทยาคม 1 1 1 3 
 182 ก าแพงเพชร 41 ไทรงามพิทยาคม 1 1 1 3 
 183 พิจิตร 41 วังส าโรงวงัหว้า 1 1 1 3 
 184 พิจิตร 41 โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 1 1 3 
 185 นครสวรรค ์ 42 นครสวรรค ์ 1 1 1 3 
 186 นครสวรรค ์ 42 ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 1 1 1 3 
 187 อุทัยธานี 42 หนองฉางวิทยา 1 1 1 3 
 188 อุทัยธานี 42 ห้วยคตพิทยาคม 1 1 1 3 

รวม 188 188 188 188 564 
 

3. การสร้างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน  
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(personal data) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ผู้วิจัยพัฒนามาจาก

การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ ข้อมูล สถิติ แนวคิด  ทฤษฎี วรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อให้ได้กรอบความคิดการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยน าแบบสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และน ามาสรุปรวมกับผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา 
เพื่อให้ได้ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21  

2. แบบสอบถาม (questionnaires) ผู้วิจัยพัฒนามาจากการศึกษาเอกสาร และการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดย
แบบสอบถาม แบ่งออก เป็น  2  ตอน คือ 

ตอนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  โดยก าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list)                         

ตอนที่ 2 การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ของลเิคอร์ท (Likert  scale)5  เป็นการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ คือ  

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก       มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย       มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด มีค่าน้ าหนักเทากับ 1 คะแนน 

 

3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ใช้สร้างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีการสอบถาม
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  

                                                             
5 Rensis Likert. The Human Organization : Its Management and Values.         

(New York: McGraw – Hill, 1967), 179. 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการสร้าง
ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้

1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ใช้เก็บข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนในการสร้างดังนี ้

1.1  ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ ข้อมูล สถิติ แนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ 

1.2 น าข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) มาเป็นองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 
21 เพื่อใช้เป็นกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured 
interview)   

1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) แล้วน าเสนอ
แบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

1.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ไปท าการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)  

2. แบบสอบถาม (questionnaires)  ใ ช้ เ ก็บ ข้อมู ลจาก  ผู้ อ านวยการโรง เรียน              
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และหัวหน้างานวัดผลหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  

2.2 ท าการวิเคราะหเ์นื้อหาที่ได้ (content analysis) เพื่อก าหนดตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกบั
การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 แล้ว
สรปุเป็นกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

2.3 สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
2.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content  

validity) ของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปใหผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน วิเคราะห์ดัชนีความสอด
คลองรายขอ (Index of  Item Objective Congruence : IOC) แล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า 
IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไป  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา   

2.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลมุตัวอยา่งในการวิจยั
ครั้งนี้ แต่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างทุกประการ จ านวน 10 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 30 คน                    
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2.6 น าแบบสอบถามกลับคืนมาวิเคราะห์หาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)6 
ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.989   

3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ใช้สอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

3.1 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมาเปน็ข้อค าถามเพื่อสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็น 

3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content  validity) โดยน าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่สร้างไปใหผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน วิเคราะห์ดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of 
Item Objective Congruence : IOC)  แล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไป  
ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  

3.3 น าเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และ
ปรับแก้ตามค าแนะน า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี ้
1. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured 
interview) ด าเนินการดังนี้ 

1.1 ผู้วิจัยประสานกบัผูเ้ช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพือ่ขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์ 

1.2 ผู้วิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือ่ขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ในการสมัภาษณ์           

1.3 ผู้วิจัยเดินทางไปสมัภาษณ์ตามที่นัดหมายด้วยตนเองและจดบันทกึข้อมลูที่ได้จาก
การสมัภาษณ์ 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) 
ด าเนินการดังนี้                    

2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์                
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

                                                             

 6 Lee J. Combach, “Essentials  of. Psychometrika Testing”, 3nd  ed.  (New 
York : Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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2.2 ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและสง่แบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จ านวน 188 โรงเรียนๆ ละ 3 ฉบับ รวมทั้งหมด 564 ฉบับ โดยผู้วิจัยขอ
ความร่วมมือส่งกลับทางไปรษณีย์ 

3. การสร้างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าตัวแปรองค์ประกอบของการ
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ไปจัดท า
ร่างแนวปฏิบัติ โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) หลังจากนั้นใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire) ตรวจสอบแนวปฏิบัติจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

เพื่อใหก้ารวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมลูและ
น ามาวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้                                                                                                          

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ 
2.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ 

(percentage) 
2.2 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบรหิารจัดการการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ใช้ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรบัเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)7 ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่นระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่นระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่นระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีค่าระดับความคิดเห็น อยูใ่นระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีค่าระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory 
factor analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis) และหมุน
แกนขององค์ประกอบแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) ด้วยวิธีการวาริแมกซ์ (varimax rotation) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

                                                             
7 John W.Best. Research in Education.  (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc.,1970), 190. 
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4. การวิเคราะห์แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
 
 การน าเสนอข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล 
 
                                                                                            สรุป 

 
              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และ 2) เสนอแนวปฏิบัตขิองการบริหาร
จัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน 3 ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาส ารวจการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบและสร้าง
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษ ที่ 21 และข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis) คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งหมด
จ านวน 2,361 โรงเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 188 โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็น
บุคลากรในโรงเรียนๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวน 1 คน และหัวหน้างานวัดผลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 564 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi-structured interview) แบบสอบถาม (questionnaires) และแบบสอบถามความ
คิดเห็น (opinionnaire) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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บทท่ี 4 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษา การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และ 2) เสนอแนวปฏิบัติของการบริหาร
จัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
ในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหอ์งค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหเ์พื่อก าหนดแนวปฏิบัติของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 

 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจดัการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูและด าเนินการ ดังตอ่ไปนี ้
1.1  การวิเคราะห์ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21  
ผู้วิจัยไดท้ าการวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง และจากการ

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตอ้งการส ารวจตวัแปร ดังนี้ 
1.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) วิจารณ์ พานิช 2) กมล          

ภู่ประเสริฐ 3) กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 4) อุทุมพร จามรมาน 5) ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช 6) พิณสุดา สิริธรังศรี 
7) สถาบันวิจัยฯ (ทีดีอาร์ไอ) 8) Douglas Reeves 9) John Barell 10) Chris Irvine, Kara Crowley 
11) พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 12) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 13) ส วาสนา ประวาลพฤกษ์ 14) วิจิตร ศรีสอ้าน  
15) สถาบันทดสอบฯ (สทศ) 16) กระทรวงศึกษาธิการ 17) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. 18) ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 19) Bellanca, Jame and Brandt, Ron 20) วิโรจน์ สารรัตนะ         
21) พิมพันธ์ เดชุคุปต ์22) วรพจน ์วงศ์กิจรุ่งเรือง 23) ศิริชัย กาญจนวาสี 24) Irenka Suto 25) Patrick 
C. Kyllonen 26) กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 27) องอาจ นัยพัฒน ์28) วิทยากร เชียงกูล 29) สุพักตร์ 
พิบูลย์ และ 30) Valerie J. Shute and others ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 8 
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การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวอักษรไทยแทนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และใช้เครื่องหมาย   แทนข้อความที่เป็นสาระส าคัญที่น าไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีประกอบการศึกษา ดังนี้ 

ก  =  วิจารณ์  พานิช   
ข  =  กมล  ภู่ประเสริฐ 
ค  =  กัญจนา  ลินทรัตนศิริกลุ 
ฆ  =  อุทุมพร  จามรมาน 
ง  =  ชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช 
จ  =  พิณสุดา  สิริธรังศร ี
ฉ  =  สถาบันวิจัยฯ (ทีดีอาร์ไอ) 
ช  =  Douglas Reeves 
ซ  =  John Barell  
ฌ  =  Chris Irvine, Kara Crowley 
ญ  =  พิชิต  ฤทธ์ิจรญู 
ฎ  =  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน ์
ฏ  =  ส วาสนา  ประวาลพฤกษ์ 
ฐ  =  วิจิตร  ศรีสอ้าน 
ฑ  =  สถาบันทดสอบฯ (สทศ) 
ฒ  =  กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ  =  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
ด  =  ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ 
ต  =  Bellanca, Jame and Brandt, Ron. 
ถ  =  วิโรจน ์ สารรัตนะ 
ท  =  พิมพันธ์  เดชุคุปต์ 
ธ  =  วรพจน ์ วงศ์กิจรุ่งเรอืง 
น  =  ศิริชัย  กาญจนวาส ี
บ  =  Irenka Suto. 
ป  =  Patrick C. Kyllonen 
ผ  =  กมลวรรณ  ตังธนกานนท์ 
ฝ  =  องอาจ  นัยพัฒน ์
พ  =  วิทยากร เชียงกลู 
ฟ  =  สุพักตร์ พิบลูย ์
ภ  =  Valerie J. Shute and other 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
1 การเตรียมการก่อนการวัด

และประเมินผล 
                              

2 การด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

                              

3 การประเมินและพัฒนาการ
วัดและประเมินผลการศึกษา 

                             
 

4 การด าเนินการก่อนการ
วางแผนในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

                             

 

5 การวิเคราะห์ปญัหาการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

                             
 

6 การก าหนดแผนงานและ
โครงการ 

                             
 

7 การก าหนดเปา้หมายการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

                             
 

8 การก าหนดวิธีการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

                             
 

9 การก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
วัดและประเมินผลการศึกษา 

                             
 

10 การปฏิบตัิตามแผนการวัด
และประเมินผลการศึกษา 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
11 การประเมินผลการ

ด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

                             
 

12 การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

                             
 

13 การเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้น 

                              

14 การพัฒนาเคร่ืองมือทดสอบ
ที่มีความน่าเชื่อถือ 

                              

15 การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
มาตรฐานจะต้องไม่วัดเพียง
ความสามารถขั้นพื้นฐาน 

                             
 

16 ยกระดับข้อสอบใหท้ดสอบ
การคิดที่ซับซ้อน 

                             
 

17 ใช้ข้อสอบเป็นเคร่ืองมือ
กระตุ้น หรือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อ
ตรวจสอบความก้าวหน้า 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 
ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ฝ ฝ พ ฟ ภ 
18 ส่งเสริมให้ใช้ข้อสอบ

มาตรฐานพร้อมทั้งการวัดและ
ประเมินจากภาระงานที่เกิด
จากการท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน 

                             

 
 
 
 

19 เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
จากการปฏิบตัิงานของผูเ้รียน 

                              

20 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีใน
การประเมินระหว่างเรียน 
และปลายภาค 

                             
 

21 วัดและประเมินจากการ
ปฏิบตัิโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

                             
 

22 ควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษา 

                             

 

23 เน้นการประเมินเพื่อ
พัฒนาการของผู้เรียน 

                             
 

24 ลดการประเมินเพื่อแข่งขัน                               

25 แนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จัก
ตนเอง 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
26 พัฒนาการของการทดสอบ  

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

                             
 

27 หากประเมินไม่ถึงเกณฑ์ให้มี
การซ้ าชั้นได ้

                             
 

28 วัดและประเมินผู้เรียนว่าดี
อย่างไร รู้และท าอะไรได้บ้าง 

                             
 

29 วัดและประเมินให้สัมพันธ์กับ
ความเป็นจริง 

                             
 

30 ครูใกล้ชิดและละเอียดถี่ถ้วน
ในการวัดและประเมินผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น 

                             

 

31 ครูมีสารสนเทศป้อนกลับช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

                             
 

32 ใช้เทคนิคและเคร่ืองมือ
ประเมินที่หลากหลาย 

                            
  

33 หลักสูตร การจัดการสอน 
และการวัดผลประเมินผล
ต้องไปด้วยกัน 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
34 ส่งเสริมให้มีการวัดและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้(formative 
assessment) ในระดับชั้น
เรียน 

                          

  
 
 
 

  

35 สร้างศักยภาพให้กับครูหรือ
บุคลากรดา้นการ
ประเมินผลในการพัฒนา
ทักษะด้านการวดัและ
ประเมินผล 

                          

  

 

 

36 สร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน และ
แนวทางการใหค้ะแนน 
(rubrics) 

                          

    

37 พัฒนาคลงัข้อสอบในชั้น
เรียนและโรงเรียน 

                          
    

38 ประเมินตามเงื่อนไขที่
แปรเปลีย่นได ้ไม่ใช่ตาม
เงื่อนไขมาตรฐานเดียวกัน
หมด 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
39 ประเมินแบบเปดิเผย ไม่

เป็นความลบั  
                             

 

40 ประเมินเป็นทีม ไม่ใช่เป็น
รายบุคคล 

                              

41 การวัดและประเมินทักษะ
ในศตวรรษที ่21 โดยการ
ส ารวจ 

                             
 

42 การวัดและประเมินทักษะ
ในศตวรรษที ่21 โดยการ
สร้างสรรค ์

                             
 

43 การวัดและประเมินทักษะ
ในศตวรรษที ่21 โดยการ
เรียนรู้ 

                             
 

44 การวัดและประเมินทักษะ
ในศตวรรษที ่21 โดยการ
เข้าใจ 

                             
 

45 การวัดและประเมินทักษะ
ในศตวรรษที ่21 โดยการ
แบ่งปัน 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
46 การวัดความสามารถในการ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณด้าน
การคิดวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค ์

                              

47 การวัดความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณด้าน
การท างานร่วมกับคนอ่ืน 

                              

48 การวัดความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณด้าน
การรู้จักควบคุมตนเอง 

                             
 

49 การวัดความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณด้าน
การปรับตัวและไหวพริบ
ปฏิญาณ 

                             

 

50 การวัดความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณด้าน
การเป็นผู้น า 

                             
 

51 การวัดความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณด้าน
ความรับผดิชอบ 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
52 การประเมินในศตวรรษที ่

21ด้านทักษะการแก้ปญัหา 
                           

   

53 การประเมินในศตวรรษที ่
21ด้านทักษะการใช้ไอซีท ี

                           
   

54 การประเมินในศตวรรษที ่
21 ด้านทักษะการสื่อสาร 

                           
  

 

55 การประเมินในศตวรรษที ่
21 ด้านทักษะการท างาน 

                           
  

 

56 การประเมินในศตวรรษที ่
21 ด้านทักษะสารสนเทศ 

                           
   

57 เคร่ืองมือประเมินใน
ศตวรรษที ่21 ต้องวางบน
เกณฑ์พ้ืนฐานการเรียนรู้
ของแต่ละวิชาและระดับ 
ชั้น บนความคาดหวงัจาก
ค่าน้ าหนักคะแนนการ
ทดสอบ 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
58 เคร่ืองมือประเมินในศตวรรษที ่

21 ต้องวางบนเกณฑ์พ้ืนฐาน
การเรียนรู้ของแต่ละวิชาและ
ระดับชั้นบนความคาดหวังจาก
ค่าน้ าหนักคะแนนการวัด
ภาคปฏิบตั ิจากการสังเกตการ
ประเมินตนเองของนักเรียนที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิาน 

                             

 

59 โรงเรียนเป็นผู้วัดและ
ประเมินผลเอง โดยมีองค์กร
ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม 

                             
 

60 เคร่ืองมือประเมินในศตวรรษที ่
21 ต้องวางบนเกณฑ์พ้ืนฐาน
การเรียนรู้ของแต่ละวิชาและ
ระดับชั้นบนความคาดหวังจาก
ค่าน้ าหนักคะแนนแบบองค์
รวม 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
61 เคร่ืองมือประเมินใน

ศตวรรษที ่21 ต้องวางบน
เกณฑ์พ้ืนฐานการเรียนรู้
ของแต่ละวิชาและระดับ 
ชั้นบนความคาดหวงัจากค่า
น้ าหนักคะแนนการเขียน
แสดงความคดิเห็นจาก
ประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน 

                             

 

62 การด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาควรใช้
หลักการมีส่วนร่วม 

                              

63 การเตรียมเอกสารเก่ียวกับ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

                             
 

64 การเตรียมบุคลากรด้านการ
วัดและประเมินผล
การศึกษา 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
65 การเตรียมเคร่ืองมือและ

วิธีการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

                             
 

66 การวิเคราะห์จดุหมายการ
เรียนรู้เพื่อก าหนด
คุณลักษณะของนักเรียนที่
ต้องท าการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

                          

  

 

 

67 การสร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

                            
  

68 การจัดท า หรือจัดพิมพ์
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล
การศึกษา 

                          
  

 
 

69 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และปัญหาของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

                          
  

 
 

70 การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
71 การก าหนดเปา้หมายของ

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

                          
  

 
 

72 การก าหนดวิธีด าเนินการ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

                             
 

73 การพัฒนาบคุลากรดา้นการ
วัดและประเมินผล
การศึกษา 

                             
 

74 การซ่อมนักเรียนเรียนอ่อน                               
75 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
                              

76 การสร้างคลังข้อสอบ                               
77 การติดตาม และนิเทศการ

วัดและประเมินผล
การศึกษา 

                             
 

78 การจัดท าแผนงานและ
โครงการการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

                             
 

 



163 

 

 

 

ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
79 การประชุมชี้แจงบุคลากร

เก่ียวกับการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

                             
 

80 ความรู้ความเข้าใจในหลัก
และวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

                             
 

81 ทักษะในการใช้เคร่ืองมือวดั
และประเมินผล 

                              

82 การวิเคราะห์คา่สถติิและ
รายงานผลการวัดและ
ประเมินผล 

                             
 

83 การแปลผลการวเิคราะห ์                               
84 การน าผลการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาไปใช้
ในการพัฒนา 

                             
 

85 การก าหนดนโยบาย
เก่ียวกับการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

                             
 

86 การประเมินตามสภาพจริง 
เน้นประเมินที่หลากหลาย 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่
ข้อความที่เป็น
สาระส าคัญ 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ 
ภ 

87 วัดและประเมินผู้เรียน
อย่างมีความหมาย 

                            
  

88 ปฏิรูปการออกข้อสอบ
มาตรฐานให้วัดความเข้าใจ
มากขึ้น 

                             
 

89 วัดและประเมินเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

                             
 

90 วัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความก้าวหน้า
ผู้เรียน 

                             

 

91 วัดและประเมินเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน 

                             
 

92 วัดและประเมินผล
สอดคล้องและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา 

                             
 

93 วัดและประเมินเหมาะสม
กับสิ่งที่จะวัด  

                             
 

94 วัดและประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะหห์ลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่
ข้อความที่เป็น
สาระส าคัญ 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 

95 ครูมีทักษะการใช้เคร่ืองมือ
วั ด แ ล ะ ป ระ เ มิ น ผ ล ที่
หลากหลาย 

                             
 

96 ใช้ ผ ลจ ากการ วั ด แล ะ
ประเมินในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

                             
 

97 การรายงานผลการเรียน
ให้ผู้เ รียนและผู้ปกครอง
รับทราบ 

                             
 

98 การก าหนดระเบียบการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา 

                             
 

99 การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่
ข้อความที่เป็น
สาระส าคัญ 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 

100 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้
มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบ
ผลการวัดและประเมินผล
การเรียน 

                             

 

101 วัดและประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วดัที่ก าหนดในหน่วย
การเรียนรู้ด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

                             

 

102 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้พร้อมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

                             
 

103 การก าหนดเกณฑ์การวดั
และประเมินผล 

                              

104 กรอบความคดิเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 

                             
 

105 แนวคิดส าคญัเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้านจิตส านึกต่อโลก 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่
ข้อความที่เป็น
สาระส าคัญ 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 

106 แนวคิดส าคญัเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้านความรู้พื้นฐานด้าน
การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ 

                             

 

107 แนวคิดส าคญัเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้านพลเมือง 

                             
 

108 แนวคิดส าคญัเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้านสุขภาพ 

                             
 

109 แนวคิดส าคญัเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

                             
 

110 ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมด้านความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 

                              

111 ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมด้านการสื่อสาร
และร่วมมือท างาน 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
112 การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 

21 จะต้องเข้าถงึเคร่ืองมือ 
เครือข่ายพื้นที่กายภาพแบบ
เปิด และการเข้าถงึของกลุ่ม
คนด้อยความสามารถ 

                             

 

113 การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที ่
21 จะต้องค านึงถงึชุมชน 

                             
 

114 ทักษะในศตวรรษที ่21 ของ
เด็กไทย คือ การเป็น
พลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลโลกที่มี
คุณภาพ 

                             

 

115 การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่
21 ต้องค านึงถึงพฤติกรรม 
ด้านการพัฒนาเทคนิคการ
สอน การยกเคร่ืองหลักสตูร
ปริญญาตรีทางการศึกษา 
ได้รับความร่วมมือ ความ
เก่ียวพันกับผู้ปกครอง 
ความเก่ียวพันกับผู้มีอ านาจ
เบื้องหลัง 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่
ข้อความที่เป็น
สาระส าคัญ 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 

116 เด็กไทยจะต้องมีทักษะ
ส าคัญที่จะสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในโลกยุค
ปัจจุบันอย่างมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม 

                              

117 ทักษะการรู้หนังสือ 
(Literacy) 

                              

118 ทักษะเร่ืองจ านวน 
(Numeracy) 

                              

119 ทักษะการใช้เหตุผล 
(Reasoning) 

                              

120 ทักษะการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์(Creative 
Problem Solving Skills) 

                              

121 ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical 
Thinking Skills) 

                              

122 ทักษะการท างานอย่างร่วม
พลัง (Collaborative 
Skills) 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่
ข้อความที่เป็น
สาระส าคัญ 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 

123 ทักษะการสื่อสาร 
(Communicative kills) 

                             
 

124 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
(Computing Skills)  

                             
 

125 ทักษะอาชีพและทักษะ
การใช้ชีวิต (Career and 
Life Skills)   

                             
 

126 ทักษะการใช้ชีวิตใน
วัฒนธรรมข้ามชาต ิ(Cross 
- Cultural Skills)   

                             
 

127 การวัดและประเมินผล
ด้านทักษะพิสยั 

                             
 

128 การสร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลด้านทักษะการ
ปฏิบตั ิ

                             
 

129 การวิเคราะห์ภารกจิงาน
การวัดและประเมินผลใน
โรงเรียน 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่
ข้อความที่เป็น
สาระส าคัญ 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 

130 การจัดองค์กรและการ
ก าหนดบทบาทหน้าทีข่อง
ผู้เก่ียวข้องกับงานการวัด
และประเมินผลในโรงเรียน 

                             

 

131 กลไกการประสานงานด้าน
การวัดและประเมินผลใน
โรงเรียน 

                             
 

 
 



172 

 

 

 

จากตารางที่ 8 สรปุข้อความทีเ่ปน็สาระส าคัญจากการวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา สามารถสรุปสาระส าคัญได้ 131 ข้อ 
   

1.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) มณีรัตน์  โนนหัวรอ 2) รุ่งฤดี  
กล้าหาญ 3) เสรี  ชัดแช้ม 4) ปนัดดา  หัสปราบ 5) แขก  บุญมาทัน 6) สุรวาท  ทองบุ  7) ไอลดา คล้ายส าริด 
8) สิทธิกร  สุมาลี  9) พิกุล  เอกวรางกูร 10) โยธิน  ศรีโสภา 11) กฤษปกรณ์  สาคร 12) สุธิรา  เภาสระคู 
13) สุภพ ไชยทอง 14) พิชัย บุญมาหนองคู  15) ณัฐา เพชรธนู 16) ประนอม พันธ์ไสว 17) พินดา วราสุนันท์ 
18) Zehavit Kohen and Bracha Kramarski 19) Ville Pietilainen 20) Anton Havnes and others  
21) Joan  Mateo and others 22) Tarek Azzam, Michael Szanyi 23) Khalid  Arar, Lzhar Oplatks 
24) Toni A. Sondergeld, Kristin L.K. Koskey 25) Grainne O’Donoghue and others 26) Donald D. 
Morley ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 9 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทน งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องหมาย แทนข้อความที่เป็นสาระส าคัญที่น าไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
ประกอบการศึกษา ดังนี้ 
 

A  =  มณีรัตน์ โนนหัวรอ 
B  =  รุ่งฤดี  กล้าหาญ 
C  =  เสรี ชัดแช้ม 
D  =  ปนัดดา หัสปราบ 
E  =  แขก บุญมาทัน 
F  =  สุรวาท ทองบ ุ
G  =  ไอลดา  คล้ายส าริด 
H  =  สิทธิกร สมุาล ี
I   =  พิกุล เอกวรางกรู 
J  =  โยธิน ศรีโสภา 
K  =  กฤษปกรณ์  สาคร 
L  =  สุธิรา  เภาสระคู 
M  =  สุภพ  ไชยทอง 
N  =  พิชัย  บุญมาหนองคู   
O  =  ณัฐา  เพชรธนู 
P  =  ประนอม  พันธ์ไสว 
Q  =  พินดา  วราสุนันท ์
R  =  Zehavit Kohen and Bracha Kramarski 
S  =  Ville Pietilainen   
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T  =  Anton  Havnes and others 
U  =  Joan  Mateo and others 
V  =  Tarek Azzam, Michael  Szanyi 
W =  Khalid  Arar,  Lzhar  Oplatks 
X  =  Toni A. Sondergeld, Kristin L.K. Koskey 
Y  =  Grainne O’Donoghue and others 
Z  =  Donald D. Morley
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ตารางที่ 9 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวดั

และประเมินผลการศึกษาด้วยการ
ประเมินแบบเสริมพลงัอ านาจ 

                          

2 การพัฒนามาตรฐานในการ
ด าเนินการทดสอบ 

                          

3 กระบวนการด าเนินการบริหาร
การทดสอบ 

                          

4 การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบ
แบบปรับเหมาะดว้ยคอมพิวเตอร์ 

                          

5 การพัฒนาคลงัข้อสอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

                          

6 การสร้างข้อสอบตามทฤษฎี
ตอบสนองต่อข้อสอบ 

                          

7 การน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาไปใช้ในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

                          

8 การพัฒนาศักยภาพด้านการวดั
และประเมินผลครู 
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ตารางที่ 9 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
9 การจัดการความรู้ด้านการวดัและ

ประเมินผล 
                          

10 รูปแบบการประเมินการเรียนรู้
ด้านการประเมินตามสาระ ด้าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคด์้านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขยีน ด้านการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                          

11 การพัฒนาระบบงานประเมินผล
ระดับสถานศึกษา 

                          

12 การพัฒนาระบบการประเมินตาม
มาตรฐานระดับชาติเพื่อพฒันา 
การเรียนการสอน และการ
คัดเลือกบุคคลเข้าเรียนต่อ 

                          

13 องค์ประกอบของระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านปัจจยัน าเข้า ได้แก่ 
การสนับสนุนของผู้บริหาร การ
พัฒนาครู หน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
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ตารางที่ 9 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
14 องค์ประกอบของระบบการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านกระบวนการ ได้แก่ 
การด าเนินงานเก่ียวกับการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

                          

15 องค์ประกอบของระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านผลที่เกิดขึ้นจาก
ระบบ ได้แก่ พฒันาการของ
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

                          

16 องค์ประกอบของระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

                          

17 การพัฒนาระบบการประเมินผล
ด้วยวิธีดุลยภาพ 

                          

18 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประเมินผลการศึกษา 
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ตารางที่ 9 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 
ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
19 การประเมินผลโดยเน้นการมีส่วน

ร่วม 
                          

20 การให้ผลย้อนกลับของการ
ประเมิน 

                          

21 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

                          

22 การประเมินตนเองของผู้เรียน                           
23 การประเมินผลโดยเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง 
                          

24 หลักวิธีการใช้เคร่ืองมือ
ประเมินผล 

                          

25 การพัฒนาสมรรถนะด้านการวดั
และประเมินผลการศึกษาโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ 

                          

26 ระบบการบริหารงานการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน 
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ตารางที่ 9 สรุปข้อความจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 
ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
27 การพัฒนาครูด้านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคข์อง
ผู้เรียน 

                          

28 ระบบการก ากับติดตามและ
ประเมินผลแบบมุง่ผลการ
ด าเนินงานของครูในด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

                          

29 ระบบการประเมินนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามแนวคิดการประเมิน
แบบร่วมมือรวมพลงั 
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จากตารางที่ 9  สรุปข้อความที่เป็นสาระส าคัญจากการวิเคราะห์หลักการ  แนวคิดทฤษฎี
จากงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา  สามารถสรุปสาระส าคัญได้      
29 ข้อ 
 

1.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้1) ดร.นัยนา  จันตะเสน 2) ผศ.ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง 3) ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา          
4) ดร.สายทิตย์  ยะฟู  5) นาวาโท ดร.สุปัญญา  จันทร์เพ็ญศรี 6) ดร.สมบัติ  เดชบ ารุง 7) ดร.ธนาดล  
สมบูรณ์ 8) ดร.จามจุรี จ าเมือง 9) ดร.นภาภรณ์  ธัญญา 10) ศ.ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  ซึ่งสรุปได้ดัง
ตารางที่ 10 
 
 

การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวเลขอารบิก แทนผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ใช้เครื่องหมาย แทนข้อความที่เป็นสาระส าคัญที่น าไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีประกอบการศึกษา ดังนี้ 
 

1  =  ดร.นัยนา  จันตะเสน  
2  =  ผศ.ดร.สาธร  ทรัพยร์วงทอง  
3  =  ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา  
4  =  ดร.สายทิตย์  ยะฟู   
5  =  นาวาโท ดร.สุปญัญา  จันทร์เพญ็ศร ี  
6  =  ดร.สมบัต ิ เดชบ ารงุ  
7  =  ดร.ธนาดล  สมบรูณ์  
8  =  ดร.จามจุร ี จ าเมือง 
9  =  ดร.นภาภรณ์  ธัญญา 

                            10 =  ศ.ดร.สายหยุด  จ าปาทอง   
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 
               การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 สภาพการวดัและประเมินผลการศึกษาใน
ปัจจุบันยงัมีปัญหาสะสมมานาน 

          

2 ปัญหาของการวดัและประเมินผลการศึกษา
ทุกคนรู้แตแ่ก้ไม่ตรงจดุ 

          

3 ปัญหาด้านการสร้างเคร่ืองมือ ด้านความ
เชี่ยวชาญในการสร้างเคร่ืองมือ 

          

4 การวัดผลประเมินผลมุ่งเน้นวัดความรู้
ความจ า และเน้ือหา 

          

5 การวัดผลไม่เกิดความคุ้มค่า ลงทุนสูง           

6 ปัญหาด้านนโยบาย เช่น การลดอัตราก าลงั
ครู การไม่ให้ตกซ้ าชั้น 

          

7 ขาดการวดัและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และ
ไม่เป็นระบบเดยีวกัน 

          

8 สถานศึกษาไม่เห็นความส าคัญของการวดั
และประเมินผล 

          

9 ครูและบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล  

          

10 ครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดผลไม่ได้เรียน
จบสาขาวดัผลโดยตรง 

          

11 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 
จะต้องวัดตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

          

12 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 
จะต้องเน้นวัดด้านทักษะกระบวนการ
มากกว่าด้านความรู้ 

          

13 การวัดและประเมินผลในยคุศตวรรษที ่21 
จะต้องเน้นวัดด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา 

          

14 ในศตวรรษที ่21 จะต้องน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการวัดและประเมินผล 

          

15 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 
จะต้องเน้นการวัดแบบเป็นทีม 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 
               การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 
จะต้องเน้นวัดด้านความคดิสร้างสรรค ์

          

17 การน าทฤษฎีตอบสนองต่อข้อสอบ และ
ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่มาใช้ในการวดั
และประเมินผลในศตวรรษที่ 21  

          

18 บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเขา้ใจ 
และประสบการณ์ในการบริหารจดัการการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 
 
 

       

19 ควรให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการวดั
และประเมินผลการศึกษากับบคุลากรทุกฝ่าย
ในองค์กร เช่น ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

          

20 การวัดและประเมินผลในปัจจุบันด าเนินการ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้การสงัเกต
การปฏิบตัิงาน การทดลองปฏิบตัิงาน การ
ตรวจการบ้าน การท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          

21 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 
จะต้องเน้นวัดด้านการปฏิบัต ิโดยเพิ่มสัดสว่น
คะแนนภาคปฏิบตัิให้มากขึ้น เช่น คะแนน
ภาคความรู้/ปฏิบัต ิเป็น 80/20 หรือ 90/10 

          

22 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผล
การศึกษาในศตวรรษที ่21 ควรมี
องค์ประกอบ ดังน้ี 1) ผู้วัดและประเมินผล 
2) เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 3) ผู้ถูกวดั
และประเมินผล 4) ผลที่ได้จากการวดัและ
ประเมินผล 5) ปรับปรุงแก้ไข 

          

23 การวัดและประเมินผลการศึกษาในปัจจุบันยงั
ไม่สะท้อนมาตรฐานการศึกษา 

          

24 ปัจจุบันยงัมีปัญหาด้านการจัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา และการเทียบโอนผล
การเรียน ยังขาดความชดัเจนไม่เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 
               การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 การเรียนการสอนในชั้นเรียนยดึการเปรียบ 
เทียบผลการเรียนเป็นหลัก ขาดการน า
คุณลักษณะด้านอ่ืนๆ มาพิจารณาด้วย เช่น 
ด้านทักษะความสามารถ ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

          

26 สถานศึกษามีเปา้หมายของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาเพียงแค่การสอบเพื่อให้
คะแนน 

          

27 ปัจจุบันมีการทดสอบมาตรฐาน เช่น การสอบ
โอเน็ต สถานศึกษามุง่เน้นการสอบเพื่อ
แข่งขัน จงึไม่ให้ความสนใจการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนเท่าที่ควร โดยมุ่งเน้นติว
นักเรียนเพื่อการสอบเพยีงอย่างเดยีว 

          

28 การบริหารจัดการการวดัและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที ่21 จะต้องเน้นวดัการเรียนรู้
มากกว่าวัดการสอน 

          

29 การวัดและประเมินผลการด าเนินงานยคุใหม่
ควรวัดผลงานหลากหลายมิต ิ

          

30 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ต้อง
สอดคล้องกับกลยทุธ์ขององค์กรมากขึ้น 

          

31 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ต้อง
ค านึงถงึผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี (stake holder) 

          

32 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ต้อง
วัดและประเมินให้ครอบคลุมทัง้ดา้นพุทธิพิสยั 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

          

33 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ต้อง
วัดและประเมินในขณะจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน หรือสอนไปวัดไป 

          

34 ครูควรให้ผลย้อนกลับและค าแนะน าแก่
นักเรียนในการปรับปรุงเก่ียวกับคุณภาพของ
งานที่วัดและประเมินผล 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ     
               การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 ผู้บริหารบางคนขาดความรู้ความเขา้ใจใน
วิธีการวัดและประเมินผล 

          

36 ผู้บริหารบางคนไม่ใหค้วามส าคัญในการวดั
และประเมินผล 

          

37 เทคนิควิธีวดัและประเมินผลการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการ
วัดและประเมินผล 

          

38 ครูขาดประสบการณ์ในการวัดและ
ประเมินผล 

          

39 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลขาดคุณภาพ 
          

40 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดและประเมินผลเชิงประจักษ ์

          

41 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ต้อง
มีการวางแผนการวัดและประเมินผล ให้
เป็นไปตามขั้นตอน 

          

42 ควรมีการทดสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน           

43 การบริหารจัดการการวดัและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ปัจจุบัน ด าเนินการตามระเบียบการวดัและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

          

44 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดและประเมินเป็นรายบคุคล 

          

45 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดและประเมินผลจากความถนัด และความ
ต้องการของผู้เรียน 

          

46 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดโดยน าผลการวดัไปเป็นแนวทางในการ
แนะแนววิชาชีพในอนาคตของผู้เรียน 

          

47 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดโดยค านึงถงึความต้องการของผู้เรียน 

          

48 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ   
               การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49 การบริหารจัดการการวดัและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที ่21 ควรด าเนินการตามแนวทาง
ของคู่มือวดัและประเมินผลทีย่ดึถือปฏบิัติ
สอดคล้องกันทั่วประเทศ 

          

50 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 
สถานศึกษาควรใชห้ลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

          

51 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
ทดสอบด้วยข้อสอบที่ใช้เฉพาะรายบุคคล ไม่
ควรทดสอบทัง้ห้องเรียน หรือทัง้ระดับชั้น
เรียน ด้วยข้อสอบชุดเดยีวกัน 

          

52 ควรพัฒนาแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับ
ความสามารถของผู้สอบ มาใช้ในการวัดและ
ประเมินผลในศตวรรษที ่21 

          

53 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ต้อง
ตอบได้ว่าผูเ้รียนมีความรู้เร่ืองอะไรบ้าง มาก
น้อยแค่ไหน มีสิ่งใดบ้างที่ยงัไม่รู้ 

          

54 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดโดยค านึงถงึความพร้อมของครูผู้สอนและ
ผู้เรียน 

          

55 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
ก าหนดเกณฑ์ในการวดัและประเมิน 
(Rubrics) 

          

56 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการวัด 
เช่น การวัดที่ผู้เรยีนสามารถเลือกและ
ทดสอบไดด้้วยตนเอง  การวัดด้วยการ
ทดสอบจากคอมพิวเตอร์ 

          

57 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วดัที่ชัดเจน 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ   
               การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58 วิธีวัดและประเมินผลถูกก าหนดเร่ิมต้นจาก
การสอบเข้าเรียนมหาวทิยาลัยของนักเรียน
ชั้น ม.ปลาย ย้อนลงมา ชั้น ม.ต้น สอบเข้าชั้น 
ม.ปลาย ชั้นประถมศึกษาสอบเข้าชั้น ม. ต้น 
และชั้นปฐมวยั สอบเขา้ ชั้นประถมศึกษา 

          

59 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดให้ครอบคลุมตามแนวคดิทฤษฎีของ 
Bloom ได้แก่ พุทธพิิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย 

          

60 การบริหารจัดการการวดัและประเมินผล
การศึกษาในศตวรรษที ่21 ผู้บริหารควรมี
หน้าที่ 4 ประการ 1) ท าความเข้าใจกับครูให้
รู้บทบาทของตัวเองว่าอยู่ที่ไหน ครูมีบทบาท
อะไรบ้าง (Understand) 2) ผู้บริหารต้องมี
หน้าที่ตดิตาม (Follow-up)  3) ผู้บริหารต้อง
ควบคุม (Control) และ 4) ผู้บริหารมีหน้าที่
ประเมินว่า ครูท าตามบทบาทหรือไม่ 
(Evaluation) 

          

61 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดให้สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ของ
ศตวรรษที ่21 

          

62 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของ
ศตวรรษที ่21 

          

63 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลในศตวรรษที ่21 
จะต้องสะท้อนตัวผู้เรยีนได้ว่าเป็นอย่างไร 

          

64 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของคนใน
ศตวรรษที ่21 ที่โลกต้องการ 

          

65 การบริหารจัดการการวดัและประเมินผลใน
ศตวรรษที ่21 ควรด าเนินการโดยค านึงถงึ
ทรัพยากรที่มีอยู ่
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ   
               การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

66 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
วัดให้มีความต่อเน่ืองและตลอดเวลา 

          

67 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
ให้ผู้เรียนได้รู้ว่าเขาจะถูกวัดและประเมินอะไร 

          

68 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 
และประเมินโดยเพื่อน 

          

69 การวัดและประเมินผลในศตวรรษที ่21 ควร
ให้นักเรียนได้มีมากกว่าหน่ึงโอกาสที่จะได้รับ
การวัดและประเมินให้ผา่นเกณฑ์ไปได ้

          

70 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 1) การวัดและประเมินผลตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การวัดและ
ประเมินผลอ่าน คดิ วเิคราะห ์เขยีน         
3) การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์4) การวัดและประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

          

71 การวัดและประเมินในศตวรรษที ่21 ควรให้
นักเรียนได้ใช้ผลการวดัและประเมินมา
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

          

72 การวัดและประเมินผลควรด าเนินการตาม
ขั้นตอนของระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 

          

73 การวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที ่
21 มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) วัดอะไร        
2) วัดอย่างไร 3) มีขั้นตอนการวัดอยา่งไร 

          

 
จากตารางที่ 10 สรุปข้อความที่เป็นสาระส าคัญจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัด
และประเมินผลการศึกษา สามารถสรุปสาระส าคัญได้ 73 ข้อ 
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จากการวิเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนองค์ความรู้  และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าประชุม อบรม สัมมนา         
ที่เกี่ยวกับการบริหารจดัการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
สามารถรวบรวมข้อความที่เป็นสาระส าคัญไดท้ั้งหมด 233 ข้อ น าไปสรุปเป็นตัวแปรที่ใช้เป็นข้อค าถามใน
การวิจัย ไดจ้ านวน 125 ข้อ ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11  ตัวแปรของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน
ศตวรรษที่ 21  

ข้อ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                             

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 

1 เตรียมการและวางแผนก่อนการวัดและประเมินผลการศึกษา 

2 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสร้างเคร่ืองมือ 
วิธีการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสยั ด้านจติพิสยั และด้านทกัษะพิสัย 

3 เตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสัง่ 
และหนังสือสัง่การตา่งๆ 

4 รวบรวมตัวอย่างเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครูและบคุลากรใช้เป็นแนวทางวัด
และประเมินผล 

5 มอบหมายครูและบคุลากรให้ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

6 จัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เก่ียวกับตวัผู้เรียน และน าข้อมูลมาเชื่อมโยงกับการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผล 

7 จัดเตรียมเอกสารวชิาการ ต ารา คู่มือการวดัและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรใชศ้ึกษา
ค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบตัิให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

8 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา และเก็บอย่างเป็นระบบ 
สะดวกต่อการน าไปใชง้าน 

9 จัดท าแนวปฏิบตัิในการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศกึษา เพื่อให้ครูและบุคลากรยึดถือ
และปฏิบตัิเป็นแนวทางเดยีวกัน 

10 ภายหลังการประเมินผลการด าเนินงานการวดัและประเมินผล ฝา่ยวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมี
การชี้แนะแนวทางการปรับปรุงงานการวดัและประเมินผล 

11 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมีการประชุมสัมมนาน าเสนอผลการประเมินการด าเนินงานด้าน
การวัดและประเมินผล 

12 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมีการระบุกิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลไว้ในปฏทิินปฏิบตัิงาน 

13 ก าหนดภารกิจงานการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการ
จัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
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ตารางที่ 11  ตัวแปรของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน       
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                             

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
14 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรพฒันาเคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ในชั้นเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักการวดั

และประเมินผล 
15 อบรมสัมมนาครูและบคุลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน

การสร้างแบบทดสอบที่มีคณุภาพ 
16 อบรมสัมมนาครูและบคุลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือ

วัดผลที่มีคุณภาพ 
17 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรมีการวดัผลตามสภาพจริงและหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างของ

ผู้เรียน 
18 ประชุมสัมมนาครู บคุลากรและทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษา 
19 ก าหนดปฏทิินปฏิบตัิงานการวัดและประเมินผลตลอดปีการศึกษา 

20 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาดา้นการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

21 ก าหนดภารกิจงานการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอดคล้องการเปลีย่นแปลงหลักสูตรการจดัการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

22 ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานดา้นการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสตูร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

23 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบตัิด้านการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการจดัการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

24 จัดโครงสร้างการบริหารงานการวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

25 ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบันและปญัหาการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

26 ประชุมชี้แจงครูและบคุลากรเพื่อใหท้ราบแนวทางการด าเนินงานการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 

27 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา 

28 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรเกิดความตระหนักและเห็นความส าคญัของการด าเนินงานดา้นการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

29 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผลการศกึษา 

30 น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัท าฐานข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้เรยีน   
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ตารางที่ 11  ตัวแปรของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน      
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                             

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
31 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดแนวทางดา้นการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

32 เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน 

33 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา 

34 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปญัหาการด าเนินงานการวัดและประเมินผลมาใช้ใน
การวางแผนพฒันางานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

35 น าปฏิทินปฏบิัตงิานมาใช้ในการวางแผนด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา 

36 จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

37 ประชุมครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานการวดัและประเมินผลการศึกษาเพื่อวิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน
และปัญหาการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการศึกษา 

38 น าปฏิทินปฏบิัตงิานเป็นเคร่ืองมือกระตุ้น ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

39 วิเคราะห์ทางเลือกในการพฒันาการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการศึกษา 

40 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาโดย
ค านึงถงึสายงานบงัคับบัญชา 

41 มอบหมายใหห้ัวหน้างานวัดผล หรือฝ่ายวชิาการเป็นผู้ก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

42 หัวหน้างานวัดผล หรือฝ่ายวิชาการมีการก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

43 ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

44 ยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

45 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

46 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดแนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

47 มอบหมายฝา่ยวชิาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 

48 มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 
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ตารางที่ 11  ตัวแปรของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน      
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                             

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
49 นิเทศการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

50 นิเทศควบคู่ไปกับการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

51 มอบหมายฝา่ยวชิาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการนิเทศการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 

52 นิเทศครูและบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการวดัและประเมินผลการศึกษา 

53 นิเทศครูและบุคลากรด้านทักษะในการใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

54 น าข้อมูลที่ได้จากการวดัและประเมินผลด้านพุทธิพิสยั  ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัยมาใช้
ประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร เช่น การจัดชั้นเรียน การให้รางวัลเรียนด ีการสอนซ่อมเสริม 
การเรียนต่อ ฯลฯ 

55 ส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

56 ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยสง่เสริมใหค้รูและบุคลากรเน้นความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพของนักเรียนทีผ่ลิตให้ตรงต่อความคาดหวงัของสงัคม 

57 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรพฒันาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลความสามารถทางสมองในระดับสงู เช่น 
ความสามารถในการวิเคราะห ์สงัเคราะห์ ประเมินคา่ 

58 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าเคร่ืองมือวัดและประเมินผลความสามารถทางสมองในระดับสูง เช่น 
ความสามารถในการวิเคราะห ์สงัเคราะห์ ประเมินคา่ มาใช้ในการวัดและประเมินผล 

59 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรพฒันาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลดา้นความรู้สึก เช่น ทัศนคต ิค่านิยม 
ลักษณะนิสัยต่างๆ   

60 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าเคร่ืองมือวัดและประเมินผลด้านความรู้สึก มาใช้ในการวัดและ
ประเมินผล 

61 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรพฒันาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลดา้นทักษะกระบวนการ จากชิ้นงาน/
ภาระงาน 

62 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าเคร่ืองมือวัดและประเมินผลด้านทกัษะกระบวนการ จากชิ้นงาน/ภาระ
งาน มาใช้ในการวัดและประเมินผล 

63 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรเน้นวัดและประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนรู้ (formative assessment)    

64 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรใช้วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสังเกต 
การซักถาม การใชแ้ฟ้มสะสมงาน การใช้ชิ้นงาน/ภาระงานที่เน้นการปฏิบัต ิการให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน การใชเ้กณฑ์การให้คะแนน (rubrics) 

65 ส่งเสริมการพฒันาคลังข้อสอบ (item bank) เพื่อใช้ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผล 
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ตารางที่ 11  ตัวแปรของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน      
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                             

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
66 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

67 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าผลจากการวัดและประเมินผลมาใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

68 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าผลจากการวัดและประเมินผลมาใชใ้นการซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน 

69 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการแนะแนวผูเ้รียน 

70 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา 

71 แสวงหาวิธีการหรือสื่อใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินงานการวดัและประเมินผล 

72 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าทีด่้านการวดัและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทาง
สถิต ิเช่น การวัดแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง การวดัการกระจาย ค่าสหสัมพันธ์ และค่าสถิติในการ
วิเคราะห์แบบทดสอบ 

73 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าทีด่้านการวดัและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลโครงการทางการศึกษา 

74 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลเพื่อการแนะแนวผู้เรยีน 

75 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวดัและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
การปฏิบตัิหน้าที่ และการสร้างเคร่ืองมือ วิธีการวดัและประเมินผลด้านพุทธิพิสยั ด้านจติพิสยั และ
ด้านทักษะพิสยั 

76 น าข้อมูลที่ได้จากการวดัและประเมินผลการศึกษามาใช้ในการจดัต าแหน่ง 

77 น าข้อมูลที่ได้จากการวดัและประเมินผลการศึกษามาใช้ในการจดัชั้นเรียน 

78 สถานศึกษาก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดา้นการวัดและประเมินผล 

79 ระบุกิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลไว้ในปฏิทิน
ปฏิบตัิงานของสถานศึกษา 

80 น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลมา
ประกอบการตัดสินใจพัฒนางาน 

81 ประสานงานครู บุคลากรและฝ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องก่อนการน าแผนการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลไปปฏิบตั ิ

82 ครู บคุลากรและฝ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับงานการวัดและประเมินผลมีโอกาสได้รับรู้ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ตนเองมีส่วนเก่ียวข้อง 
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ตารางที่ 11  ตัวแปรของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน      
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                             

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
83 ครู บคุลากรและฝ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับงานการวัดและประเมินผลมีโอกาสได้เตรียมตัวในการ

ปฏิบตัิงานล่วงหน้า 
84 เน้นการประเมินผลการด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผลเพือ่การปรับปรุงงานมากกว่าเพื่อตัดสิน

ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหมวดวชิาใดด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
85 ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหมวดวชิาไดป้ระเมินตนเองในการด าเนินงานดา้นการวัดและ

ประเมินผล 
86 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหมวดวิชาประเมินตนเองในด้านการด าเนินงานดา้นการวัดและประเมินผล

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
87 ก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

88 วางแผนการด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 

89 แบ่งสายงานเพื่อก าหนดบทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับงานการวดัและประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน 

90 ก าหนดกรอบการปฏบิัตงิานของครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารงานอย่างละเอียด ชดัเจน 

91 ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 

92 น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

93 ก าหนดผู้รับผดิชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

94 ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องผูเ้ก่ียวข้องในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาไว้อยา่งชัดเจน 

95 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลก ากับตดิตามการด าเนินการวัดและประเมินผลของครูและบุคลากร
ให้ครอบคลุมทัง้ด้านพุทธิพิสยั จติพิสยั และทักษะพิสยั 

96 วัดและประเมินผลด้านทักษะการใช้ไอซีที (ICT) 

97 ส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

98 น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างคลงัข้อสอบ 

99 วิเคราะห์ปญัหาการด าเนินงานการวัดและประเมินผลเม่ือสิ้นปีการศึกษา 

100 แตง่ตัง้คณะกรรมการวิเคราะห์งานการวัดและประเมินผลการศกึษาของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 11  ตัวแปรของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน      
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                             

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
101 น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 

102 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

103 วัดและประเมินผลด้านทักษะพิสยัโดยเน้นการวัดที่ตรงตามสภาพจริง 

104 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรวดัและประเมินดา้นทักษะพิสยัโดยวัดจากการปฏิบตัิจริง จากโครงงาน จาก
แฟ้มสะสมงาน 

105 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลทั้งด้านความรู้เชงิวิชาการ การคดิวิเคราะห์ และความคดิสร้างสรรค ์

106 เน้นการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีความต่อเน่ือง และเน้นกระบวนการ 

107 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลโดยเปดิเผยเกณฑแ์ละมาตรฐานตอ่สาธารณะ 

108 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลแบบมสี่วนร่วม โดยนักเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน 

109 น าทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่มาประยุกต์ใช้กับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

110 อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกับทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 

111 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะเก่ียวกับกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผล 

112 ส่งเสริมการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการทดสอบมาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา 

113 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
การเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

114 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิในการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

115 ส่งเสริมการจดัเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบ สะดวก และง่ายต่อการน าไปใช้ 

116 ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวดัความถนัด (aptitude test) มาใชใ้นการวัดและประเมินผล 

117 ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉยั (diagnostic test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล 

118 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรเห็นความส าคญั และมีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกันต่อการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

119 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวดัและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
แบบทดสอบวดัความถนัด 
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ตารางที่ 11  ตัวแปรของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน           
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

ข้อ 
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                             

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
120 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวดัและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง

แบบทดสอบวินิจฉยั 
121 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัด

ความถนัด 
122 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

123 วัดและประเมินผลทัง้ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 

124 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลให้เหมาะสมกับธรรมชาตวิิชา และระดับชั้นของผู้เรียน 

125 วัดและประเมินผลโดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุตธิรรม และเชื่อถือได้ 

 
1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 
  

ผู้วิจัยได้สรุปและผนวกองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (content analysis) 
และการสมัภาษณ์ (interview) แล้วน าไปสร้างเครื่องมอืเปน็แบบสอบถาม (questionnaire) จ านวน 125  
ข้อ  น าไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน และหัวหน้างานวัดผล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน  188  โรงเรียน  ผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น  564  คน ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 153 
โรงเรียน จ านวนแบบสอบถาม 459  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 81.38 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตสิ าเร็จรูป ด้วยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และได้สรุปเป็นองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นตารางประกอบค าบรรยายเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21และ 3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : 
PCA) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญขององค์ประกอบการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
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1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ในการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 3 คนประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือ   
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และ 3) หัวหน้างานวัดผล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวนทั้งสิ้น 459 คน โดยแยก
พิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา  
โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)  มีรายละเอียด ดังตารางที่ 12  
 
ตารางที่  12  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

   1.1)  ชาย 
   1.2)  หญิง 
 

 
232 
227 

 
50.54 
49.46 

รวม 459 100 
2 อายุ 

   2.1)  20 – 30 ปี 
   2.2)  31 – 40 ปี 
   2.3)  41 – 50  ปี 
   2.4)  51 – 60 ปี 
 

 
18 
155 
97 
189 

 
3.92 
33.77 
21.13 
41.18 

รวม 459 100 
3 วุฒิการศึกษา 

   3.1)  ปริญญาตรี                               
   3.2)  ปริญญาโท 
   3.3)  ปริญญาเอก     
                          

 
125 
306 
28 

 
27.23 
66.67 
6.10 

 
รวม 459 100 

4 ต าแหน่ง 
   4.1)   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   4.2)   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือ 
           ผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
   4.3)  หัวหน้างานวัดผล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

 
153 
153 

 
153 

 
33.33 
33.33 

 
33.33  

รวม 459 100 
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ตารางที่ 12 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
5 ประสบการณ์ในการท างาน 

   5.1)  ไม่เกิน 5 ปี 
   5.2)  6 – 10 ปี 
   5.3)  11 – 15  ปี 
   5.4)  16 – 20 ปี 
   5.5)  มากกว่า 20 ปี 
 

 
53 
73 
77 
35 
221 

 
11.55 
15.90 
16.77 
7.63 
48.15 

รวม 459 100 
6 ขนาดของสถานศึกษา 

   6.1)  ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน 1 – 499 คน) 
   6.2)  ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 500 – 1,499 คน) 
   6.3)  ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน) 
   6.4)  ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนักเรียนตั้งแต่  2,500 คน ขึ้นไป) 
 

 
113 
119 
122 
105 

 
24.62 
25.93 
26.57 
22.88 

รวม 459 100 
 

จากตารางที่ 12  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม  ด้านเพศ พบว่า เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 50.54 เพศหญิงจ านวน 227 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.46  ด้านอาย ุพบว่า อายุ  51-60  ป ีมีจ านวนมากที่สุด จ านวน  189 คน  คิดเป็นร้อยละ 
41.18 รองลงมา คือ อายุ 31–40 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77 อายุ 41–50 ปี จ านวน 97 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.13 และอายุ 20-30 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92       
ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 125 คน คิดเป็นร้อยละ 27.23 และระดับปริญญาเอก 
มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ด้านต าแหน่ง พบว่า เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 153 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  จ านวน 153 คน และหัวหน้า
งานวัดผล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้านประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15  
รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการท างาน 11 -15 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 16.77 ประสบการณ์  
ในการท างาน 6-10  ป ีจ านวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.90 ประสบการณ์ในการท างาน ไม่เกิน 5 ปี จ านวน  
53 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.55 และน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.63 และด้านขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 26.57 รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62 
และน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 105 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.88  
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2.  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการบรหิาร
จัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 

ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการบริหาร
จัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยวิเคราะห์จาก
ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
วิเคราะห์ของเบสท์ (Best) ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
 

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

1 เตรียมการและวางแผนก่อนการวัดและประเมินผลการศึกษา 4.44 .625 มาก 

2 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการสร้างเคร่ืองมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลด้านพุทธิพิสยั ด้านจติพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

4.26 .696 มาก 

3 เตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสัง่การต่างๆ 

4.32 .714 มาก 

4 รวบรวมตัวอย่างเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา
ให้ครูและบคุลากรใช้เป็นแนวทางวัดและประเมินผล 

4.12 .748 มาก 

5 มอบหมายครูและบคุลากรให้ท าหน้าที่การวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.48 .631 มาก 

6 จัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เก่ียวกับตวัผู้เรียน และน าข้อมูลมา
เชื่อมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 

4.34 .716 มาก 

7 จัดเตรียมเอกสารวชิาการ ต ารา คู่มือการวดัและประเมินผล
การศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรใชศ้ึกษาค้นคว้า และเป็นแนว
ปฏิบตัิให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

4.29 .752 มาก 

8 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา และเก็บอยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการ
น าไปใช้งาน 

4.38 .662 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

9 จัดท าแนวปฏิบตัิในการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรยึดถือและปฏิบัตเิป็น
แนวทางเดยีวกัน 

4.37 .720 มาก 

10 ภายหลังการประเมินผลการด าเนินงานการวดัและประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมีการชี้แนะแนวทางการ
ปรับปรุงงานการวัดและประเมินผล 

4.29 .677 มาก 

11 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมีการประชุมสัมมนาน าเสนอ
ผลการประเมินการด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผล 

4.33 .680 มาก 

12 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมีการระบุกิจกรรมการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลไว้
ในปฏิทินปฏิบตัิงาน 

4.46 .598 มาก 

13 ก าหนดภารกิจงานการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการจัดการศึกษา และ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.54 .630 มากที่สุด 

14 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรพฒันาเคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ในชั้นเรียน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักการวดัและประเมินผล 

4.22 .716 มาก 

15 อบรมสัมมนาครูและบคุลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบที่มี
คุณภาพ 

4.13 .822 มาก 

16 อบรมสัมมนาครูและบคุลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือวัดผลที่มีคณุภาพ 

4.11 .790 มาก 

17 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรมีการวดัผลตามสภาพจริงและ
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน 

4.28 .728 มาก 

18 ประชุมสัมมนาครู บคุลากรและทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อสรุปผล
การด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 

4.07 .820 มาก 

19 ก าหนดปฏทิินปฏิบตัิงานการวัดและประเมินผลตลอดปี
การศึกษา 

4.10 .825 มาก 

20 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวดัและ
ประเมินผลของสถานศึกษาดา้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการจัดการศึกษา และ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.08 .813 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

  

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

21 
 

ก าหนดภารกิจงานการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาด้าน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการจดัการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

4.07 .808 มาก 

22 ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานดา้นการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการจัดการศึกษา และ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.11 .831 มาก 

23 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบตัิด้านการวดัและประเมินผลของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงหลักสูตรการจดั
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.11 .815 มาก 

24 จัดโครงสร้างการบริหารงานการวดัและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.23 .759 มาก 

25 ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบันและปญัหาการด าเนินงานการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.16 .756 มาก 

26 ประชุมชี้แจงครูและบคุลากรเพื่อใหท้ราบแนวทางการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

4.25 .695 มาก 

27 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

4.25 .684 มาก 

28 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรเกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผล
การศึกษา 

4.36 .674 มาก 

29 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผล
การศึกษา 

4.34 .629 มาก 

30 น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัท าฐานข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้เรยีน   4.38 .638 มาก 
31 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดแนวทางดา้นการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
4.27 .707 มาก 

32 เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการด าเนินงานการวดัและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน 

4.24 .697 มาก 

33 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษา 

4.13 .729 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

34 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปญัหาการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลมาใช้ในการวางแผนพฒันา
งานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.13 .741 มาก 

35 น าปฏิทินปฏบิัตงิานมาใช้ในการวางแผนด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา 

4.36 .677 มาก 

36 จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.33 .695 มาก 

37 ประชุมครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

4.26 .730 มาก 

38 น าปฏิทินปฏบิัตงิานเป็นเคร่ืองมือกระตุ้น ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

4.33 .675 มาก 

39 วิเคราะห์ทางเลือกในการพฒันาการด าเนินงานการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

4.14 .746 มาก 

40 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถงึสายงานบงัคบั
บัญชา 

4.32 .659 มาก 

41 มอบหมายใหห้ัวหน้างานวัดผล หรือฝ่ายวชิาการเป็นผู้ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.37 .632 มาก 

42 หัวหน้างานวัดผล หรือฝ่ายวิชาการมีการก ากับตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.36 .621 มาก 

43 ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับตดิตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.29 .643 มาก 

44 ยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากับตดิตามและประเมินผล
การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.24 .663 มาก 

45 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.31 .732 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

46 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.25 .692 มาก 

47 มอบหมายฝา่ยวชิาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 

4.27 .672 มาก 

48 มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 

4.35 .692 มาก 

49 นิเทศการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.21 .735 มาก 

50 นิเทศควบคู่ไปกับการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

4.18 .735 มาก 

51 มอบหมายฝา่ยวชิาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการนิเทศการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 
หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 

4.21 .721 มาก 

52 นิเทศครูและบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการวดั
และประเมินผลการศึกษา 

4.11 .793 มาก 

53 นิเทศครูและบุคลากรด้านทักษะในการใช้เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

4.07 .776 มาก 

54 น าข้อมูลที่ได้จากการวดัและประเมินผลด้านพุทธิพิสยั  ด้าน  
จิตพิสัย และด้านทักษะพิสยัมาใชป้ระกอบการตัดสินใจทางการ
บริหาร เช่น การจดัชั้นเรียน การให้รางวัลเรยีนดี การสอนซ่อม
เสริม การเรียนต่อ ฯลฯ 

4.23 .773 มาก 

55 ส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.39 .676 มาก 

56 ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยสง่เสริมใหค้รู
และบุคลากรเน้นความรับผดิชอบต่อคุณภาพของนักเรียนที่ผลติ
ให้ตรงต่อความคาดหวงัของสังคม 

4.29 .690 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

57 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรพฒันาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ความสามารถทางสมองในระดับสูง เช่น ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห ์ประเมินค่า 

4.16 .735 มาก 

58 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ความสามารถทางสมองในระดับสูง เช่น ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห ์ประเมินค่า มาใช้ในการวัดและ
ประเมินผล 

4.18 .773 มาก 

59 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรพฒันาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ด้านความรู้สึก เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัยต่างๆ   

4.04 .760 มาก 

60 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ด้านความรู้สึก มาใช้ในการวัดและประเมินผล 

4.10 .768 มาก 

61 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรพฒันาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ด้านทักษะกระบวนการ จากชิ้นงาน/ภาระงาน 

4.25 .679 มาก 

62 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ด้านทักษะกระบวนการ จากชิ้นงาน/ภาระงาน มาใช้ในการ
วัดและประเมินผล 

4.23 .738 มาก 

63 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรเน้นวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ (formative assessment)    

4.25 .679 มาก 

64 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรใช้วิธีการและเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสงัเกต การซักถาม การใช้
แฟ้มสะสมงาน การใช้ชิ้นงาน/ภาระงานที่เน้นการปฏิบตั ิการ
ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน การใช้
เกณฑ์การให้คะแนน (rubrics) 

4.30 .710 มาก 

65 ส่งเสริมการพฒันาคลังข้อสอบ (item bank) เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผล 

4.15 .796 มาก 

66 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.22 .792 มาก 

67 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าผลจากการวัดและประเมินผล
มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.31 .720 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
การบริหารจดัการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. 

ระดับ               
ความส าคัญ
ของตัวแปร 

68 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าผลจากการวัดและประเมินผล
มาใช้ในการซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน 

4.33 .715 มาก 

69 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการแนะแนวผูเ้รียน 4.25 .744 มาก 

70 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารสถานศึกษา 

4.27 .718 มาก 

71 แสวงหาวิธีการหรือสื่อใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินงานการวดั
และประเมินผล 

4.18 .781 มาก 

72 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าทีด่้านการวดัและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางสถติิ เช่น การวดั
แนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง การวัดการกระจาย ค่าสหสัมพันธ์ 
และค่าสถิติในการวิเคราะห์แบบทดสอบ 

4.12 .800 มาก 

73 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าทีด่้านการวดัและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลโครงการ
ทางการศึกษา 

4.17 .748 มาก 

74 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลเพื่อการแนะแนวผู้เรยีน 
 

4.16 .763 มาก 

75 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวดัและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบตัิหน้าที่ 
และการสร้างเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผลด้าน     
พุทธิพิสัย ด้านจติพิสยั และด้านทักษะพิสัย 

4.29 .737 มาก 

76 น าข้อมูลที่ได้จากการวดัและประเมินผลการศึกษามาใช้ใน
การจัดต าแหน่ง 

4.17 .811 มาก 

77 น าข้อมูลที่ได้จากการวดัและประเมินผลการศึกษามาใช้ใน
การจัดชั้นเรียน 

4.28 .744 มาก 

78 สถานศึกษาก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดา้น
การวัดและประเมินผล 

4.26 .783 มาก 

79 ระบุกิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านการวัดและประเมินผลไว้ในปฏิทินปฏิบัตงิานของ
สถานศึกษา 

4.27 .765 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

80 น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลมาประกอบการ
ตัดสินใจพัฒนางาน 

4.20 .732 มาก 

81 ประสานงานครู บุคลากรและฝ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องก่อนการ
น าแผนการด าเนินงานดา้นการวัดและประเมินผลไปปฏิบตั ิ

4.26 .687 มาก 

82 ครู บคุลากรและฝ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับงานการวัดและ
ประเมินผลมีโอกาสได้รับรู้ขั้นตอนการด าเนินงานที่ตนเองมี
ส่วนเก่ียวข้อง 

4.18 .743 มาก 

83 ครู บคุลากรและฝ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับงานการวัดและ
ประเมินผลมีโอกาสได้เตรียมตัวในการปฏิบตังิานล่วงหน้า 

4.21 .734 มาก 

84 เน้นการประเมินผลการด าเนินงานด้านการวดัและ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงงานมากกว่าเพื่อตดัสินว่ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หรือหมวดวิชาใดด าเนินงานได้มี
ประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ 

4.14 .724 มาก 

85 ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหมวดวชิาไดป้ระเมิน
ตนเองในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 

4.16 .743 มาก 

86 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหมวดวิชาประเมินตนเองในด้าน
การด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผลอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

4.20 .753 มาก 

87 ก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.29 .722 มาก 

88 วางแผนการด าเนินงานด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 4.19 .740 มาก 

89 แบ่งสายงานเพื่อก าหนดบทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับงานการวดั
และประเมินผลการศึกษาอย่างชดัเจน 

4.18 .723 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

90 ก าหนดกรอบการปฏบิัตงิานของครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่
การวัดและประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างละเอียด ชดัเจน 

4.20 .744 มาก 

91 ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผล 

4.16 .770 มาก 

92 น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

4.24 .750 มาก 

93 ก าหนดผู้รับผดิชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

4.35 .716 มาก 

94 ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องผูเ้ก่ียวข้องในการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชดัเจน 

4.33 .729 มาก 

95 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลก ากับตดิตามการ
ด าเนินการวัดและประเมินผลของครูและบุคลากรให้
ครอบคลุมทัง้ดา้นพุทธิพิสัย จติพิสัย และทักษะพิสัย 

4.25 .756 มาก 

96 วัดและประเมินผลด้านทักษะการใช้ไอซีที (ICT) 4.19 .742 มาก 
97 ส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.10 .822 มาก 

98 น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างคลงัข้อสอบ 4.06 .874 มาก 

99 วิเคราะห์ปญัหาการด าเนินงานการวัดและประเมินผลเม่ือสิ้น
ปีการศึกษา 

4.15 .801 มาก 

100 แตง่ตัง้คณะกรรมการวิเคราะห์งานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.13 .808 มาก 

101 น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

4.26 .758 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  ̅ S.D. 
ระดับ               

ความส าคัญ
ของตัวแปร 

102 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรน าข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการวัด
และประเมินผลผู้เรียน 

4.30 .659 มาก 

103 วัดและประเมินผลด้านทักษะพิสยัโดยเน้นการวัดที่ตรงตาม
สภาพจริง 

4.26 .706 มาก 

104 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรวดัและประเมินดา้นทักษะพิสยั
โดยวดัจากการปฏิบตัิจริง จากโครงงาน จากแฟ้มสะสมงาน 

4.20 .779 มาก 

105 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลทั้งด้านความรู้เชงิวิชาการ   
การคิดวิเคราะห์ และความคดิสร้างสรรค ์

4.21 .688 มาก 

106 เน้นการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีความ
ต่อเน่ือง และเน้นกระบวนการ 

4.28 .698 มาก 

107 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลโดยเปดิเผยเกณฑแ์ละ
มาตรฐานต่อสาธารณะ 

4.18 .754 มาก 

108 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลแบบมสี่วนร่วม โดยนักเรียน
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน 

4.13 .759 มาก 

109 น าทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่มาประยุกต์ใช้กับการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

4.07 .819 มาก 

110 อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกับทฤษฎีการ
ทดสอบแนวใหม ่

3.99 .886 มาก 

111 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้
และทักษะเก่ียวกับกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวดัและ
ประเมินผล 

4.11 .820 มาก 

112 ส่งเสริมการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการทดสอบมาใช้ใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

4.13 .849 มาก 

113 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวดัและ
ประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการจดัการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

4.23 .810 มาก 

114 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิ
ในการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.21 .784 มาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความส าคัญของแตล่ะ                    
               ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
                สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

  

ข้อ 
การบริหารจดัการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. 

ระดับ               
ความส าคัญ
ของตัวแปร 

115 ส่งเสริมการจดัเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็น
ระบบ สะดวก และงา่ยต่อการน าไปใช ้

4.17 .777 มาก 

116 ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวดัความถนัด (aptitude test) 
มาใช้ในการวัดและประเมินผล 

4.01 .848 มาก 

117 ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉยั (diagnostic test) มาใช้
ในการวัดและประเมินผล 

3.91 .962 มาก 

118 ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรเห็นความส าคญั และมีส่วนในการ
รับผิดชอบร่วมกันต่อการวดัและประเมินผลการศึกษา 

4.32 .663 มาก 

119 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวดัและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวดั
ความถนัด 

4.08 .873 มาก 

120 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวดัและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัย 

4.07 .891 มาก 

121 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้
และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวดัความถนัด 

4.08 .915 มาก 

122 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้
และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

4.01 .940 มาก 

123 วัดและประเมินผลทัง้ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 4.42 .680 มาก 

124 ส่งเสริมการวดัและประเมินผลให้เหมาะสมกับธรรมชาตวิิชา 
และระดับชั้นของผู้เรียน 

4.36 .693 มาก 

125 วัดและประเมินผลโดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง 
ยุติธรรม และเชื่อถือได ้

4.40 .624 มาก 

 
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการบริหารจัดการ

การวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 พบว่า ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในภาพรวมของตัวแปรการบริหารจดัการการวัดและประเมนิผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 125 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ย ( ̅) อยู่ระหว่าง 3.91 - 4.54 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง .598 - .962 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21   
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แต่ละตัวแปร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับตั้งแต่มากถึงมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย ( ̅)   ของตัวแปรที่มีค่ามากที่สุด 
คือ ตัวแปรที่  13 “ก าหนดภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” มีค่าเฉลี่ย ( ̅)   เท่ากับ 4.54  

รองลงมา คือ  ตัวแปรที่ 5  “มอบหมายครูและบุคลากรให้ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา” มีค่าเฉลี่ย ( ̅)   เท่ากับ 4.48 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย ( ̅)   อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 
117 “ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล” โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( ̅)   เท่ากับ 3.91 

 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อทราบองค์ประกอบของการ
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  ผู้วิจัย
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติข้ันสูง คือ สถิติวิเคราะห์          
ตัวประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) โดยจัดกระท าข้อมูลตามล าดับข้ันตอน  ดังต่อไปนี ้

3.1  การทดสอบความเหมาะสม  ความพอเพียง และแมทริกซส์ัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปรซึง่พจิารณาจากสถิติทดสอบสองค่า คือ 

3.1.1 ค่า KMO and Bartlett’s Test โดยดูค่าโดยค่า KMO (Kaiser-Meyer-
olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่มีค่ามาก (เข้าใกล้หนึง่) 

3.1.2 ค่าที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity ; 
H0 : ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1 : ตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กัน โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมี
นัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 (Sig < 0.05 ) ว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน ได้ผลดัง
ตารางที่ 14  
 
ตารางที่  14 ค่า  KMO-Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy 
 

Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy .936 

Bartlett’s  Test  of  Sphericity   Approx. Chi-Square  89049.854 
  df 7750 

   Sig. .000 
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จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบค่า KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of 
Sampling Adequacy) ได้เท่ากับ .936 ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ท าการศึกษาค่า 
KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูล
ว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) หรือไม่และได้สรุปว่า ถ้าค่า KMO ≥0.80 
แสดงว่าข้อมูลชุดน้ีสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ 
Bartlett’s Sphericity Test มีนัยส าคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05 ) แสดงว่า ค่าแมทริกซ์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) ต่อไป   

3.2 ท าการสกัดปัจจัย (factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  
(Principal Component  Analysis : PCA) ผลการสกัดปัจจัยองค์ประกอบของการบริหารจัดการการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 แสดงเฉพาะองค์ประกอบ
ค่าไอเกน (eigen value) 1 ข้ึนไป ดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15  องค์ประกอบ  ค่าความแปรปรวน  ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของความ    

                 แปรปรวนสะสมของตัวแปรการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ      
                สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
 

องค์ประกอบ 
(Component) 

Rotation  Sums  of  Squared  Loadings 

ค่าความแปรปรวน 
(eigen values) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(% of variance) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
(cumulative % of variance) 

1 68.702 54.962 54.962 
2 4.798 3.838 58.800 
3 3.633 2.907 61.706 
4 3.038 2.431 64.137 
5 2.422 1.937 66.075 
6 2.213 1.770 67.845 
7 1.940 1.552 69.397 
8 1.644 1.315 70.712 
9 1.503 1.202 71.914 
10 1.434 1.147 73.061 
11 1.424 1.139 74.201 
12 1.263 1.011 75.211 

 



210 

 

 

 

ตารางที่ 15  องค์ประกอบ  ค่าความแปรปรวน  ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของความ    

                 แปรปรวนสะสมของตัวแปรการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ      
                สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบ 
(Component) 

Rotation  Sums  of  Squared  Loadings 

ค่าความแปรปรวน 
(eigen values) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(% of variance) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
(cumulative % of variance) 

13 1.238 .991 76.202 
14 1.189 .951 77.153 
15 1.127 .901 78.055 
16 1.037 .830 78.884 

 
จากตารางที่  15 แสดงจ านวนองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ

ประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 พบว่า  องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (eigen 
value) 1 ข้ึนไปมีจ านวนทั้งสิ้น 16 องค์ประกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) อยู่
ระหว่าง .830 – 54.962 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) 
เท่ากับร้อยละ 78.884 ลักษณะนี้แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 16 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 78.884 

ผู้วิจัยน าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (eigen value)  
เท่ากับ  1 ข้ึนไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 16 องค์ประกอบ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) เพื่อให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ในลักษณะที่ชัดเจนข้ึน และสรุปเป็นองค์ประกอบการบริหารจดัการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าเป็น 1 องค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกตวัแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.60 ข้ึนไป จ านวนตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปร ข้ึนไป ซึ่งพบว่า องค์ประกอบการ
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  มีทั้งสิ้น         
5 องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ องค์ประกอบที่ 1, 2, 3, 4, และ 6 ส่วน
องค์ประกอบอื่นๆ อีก 11  องค์ประกอบขาดคุณสมบัติตามเกณฑ ์ จึงไม่เข้าข่ายการวิจัย และองค์ประกอบที่
มีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด  5 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีค่าความแปรปรวน (eigen 
values) 68.702 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 54.962 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าความ
แปรปรวน (eigen  values) 4.798 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 3.838 องค์ประกอบ  
ที่ 3 มีค่าความแปรปรวน (eigen values) 3.633 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 
2.907องค์ประกอบที่ 4 มีค่าความแปรปรวน (eigen values) 3.038 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดได้ร้อยละ 2.431 และ องค์ประกอบที่ 6 มีค่าความแปรปรวน (eigen values) 2.213 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 1.770  
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โดยน้ าหนักองค์ประกอบ และตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรทีอ่ธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลงัหมุนแกนแบบ 
                ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) 
 
 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V122 
V120 
V121 
V117 
V119 
V116 
V110 
V111 
V112 
V109 
V97 
V72 
V115 
V86 
V114 
V99 
V76 
V100 
V118 
V93 
V94 
V87 
V92 
V89 
V88 
V90 
V91 
V82 
V101 
V80 
V113 
V81 
V95 

.816 

.807 

.785 

.781 

.752 

.701 

.654 

.637 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.728 

.716 

.687 

.657 

.642 

.619 

.614 

.602 
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ตารางที่ 16 แสดงน้ าหนกัองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลงัหมุนแกนแบบ 
               ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 
 
 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V85 
V84 
V71 
V83 
V20 
V21 
V22 
V23 
V19 
V18 
V24 
V16 
V26 
V67 
V66 
V31 
V37 
V68 
V10 
V17 
V36 
V45 
V44 
V47 
V43 
V48 
V49 
V16 
V50 
V51 
V52 
V56 
V9 

V103 
V105 
V106 
V104 
V107 
V102 
V108 

   
 
 
 
.763 
.743 
.734 
.706 
.661 
.650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.752 

.646 

.643 

.638 

.616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.682 

.652 
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ตารางที่ 16 แสดงน้ าหนกัองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลงัหมุนแกนแบบ 
               ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 
 
 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V55 
V125 
V70 
V38 
V124 
V3 
V8 
V4 
V7 
V6 
V5 
V2 
V1 

V123 
V60 
V61 
V59 
V73 
V62 
V58 
V74 
V75 
V53 
V57 
V63 
V54 
V64 
V65 
V27 
V34 
V25 
V28 
V33 
V32 
V41 
V40 
V42 
V39 
V30 
V29 

      
 
 
 
 

.744 

.679 

.649 

.621 

.614 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.627 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.606 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.653 
.621 
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ตารางที่ 16 แสดงน้ าหนกัองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลงัหมุนแกนแบบ 
               ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 
 
 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V35 
V12 
V11 
V13 
V77 
V79 
V78 
V69 
V96 
V98 
V14 
V15 

 

                

 

 จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 มี 5 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวนตัวแปร 8 ตัวแปร 
องค์ประกอบที่ 2 มีจ านวนตัวแปร  8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 มีจ านวนตัวแปร 6 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 
4 มีจ านวนตัวแปร 5 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 มีจ านวนตัวแปร 5 ตัวแปร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่มีตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)  เท่ากับ 0.60 ข้ึนไป         
และมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวข้ึนไป 

 

องค์ประกอบ 
ตัวแปรการบริหารจดัการการวดัและประเมินผลการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในศตวรรษที ่21 
จ านวน 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1 122, 120, 121, 117, 119, 116, 110, 111 8 .637 - .816 
2 93, 94, 87, 92, 89, 88, 90, 91 8 .602 - .728  
3 20, 21, 22, 23, 19, 18 6 .650 - .763 
4 45, 44, 47, 43, 48 5 .616 - .752 
6 3, 8, 4, 7, 6 5 .614 - .744 
 รวมทั้งสิ้น 32  

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ มีตัวแปรบรรยาย 32 ตัวแปร 
โดยองค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรบรรยาย จ านวน 8 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .637 - .816 
องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรบรรยาย จ านวน 8 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .602 - .728 
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องค์ประกอบที่ 3  มีตัวแปรบรรยาย จ านวน  6 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .650 - .763 
องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรบรรยาย จ านวน  5  ตัวแปร  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .616 - .752 
องค์ประกอบที่ 6  มีตัวแปรบรรยาย จ านวน 5 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .614 - .744 
ผู้วิจัยได้ตั้งช่ือองค์ประกอบใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์ประกอบ  และอธิบายรายละเอียด        
ดังตารางที่ 18 – 22 
 

  ตารางที่ 18 องค์ประกอบที ่ 1   
 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 122 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะ

ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 
.816 

2 120 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวดัและประเมินผลการศึกษาให้
มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

.807 

3 121 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
ในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 

.785 

4 117 ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉยั (diagnostic test) มาใช้ในการวัด
และประเมินผล 

.781 

5 119 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวดัและประเมินผลการศึกษาให้
มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 

.752 

6 116 ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวดัความถนัด (aptitude test) มาใชใ้น
การวัดและประเมินผล 

.701 

7 110 อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกับทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ .654 
8 111 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรูแ้ละ

ทักษะเกี่ยวกบักบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

.637 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 68.702 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 54.962 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative% of variance) 54.962 

 

 จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 8 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 122, 120, 121, 117, 119, 116, 
110 และ 111 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .637 - .816 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen value) เท่ากับ 68.702 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) 
เท่ากับ 54.962 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of 
variance) เท่ากับ 54.962 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 54.962 และเมื่อ
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เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว 
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอนัดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1 ที่ตัวแปร
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ “การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัย แบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” 
ผู้วิจัยจึงตั้งช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “ส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา” 
 

ตารางที่ 19 องค์ประกอบที ่ 2   
 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 93 ก าหนดผู้รับผดิชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา 
.728 

2 94 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผูเ้กี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

.716 

3 87 ก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

.687 

4 92 น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

.657 

5 89 แบ่งสายงานเพือ่ก าหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกบังานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน 

.642 

6 88 วางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา .619 
7 90 ก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทีท่ าหน้าทีก่าร

วัดและประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างการบรหิารงานอย่าง
ละเอียด ชัดเจน 

.614 

8 91 ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผล 

.602 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 4.798 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 3.838 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative% of variance) 58.800 

 

 จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 8 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 93, 94, 87, 92, 89, 88, 90 และ 
91 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .602 - .728 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen value) เท่ากับ 4.798  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) 
เท่ากับ 3.838  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of 
variance) เท่ากับ 58.800 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการ
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การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 58.800 และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว  
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอนัดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ที่ตัวแปร
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ “การก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ การก าหนดบทบาทหน้าที่ การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย และการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผล ” ผู้ วิจัยจึงตั้ง ช่ือ
องค์ประกอบนี้ว่า “จัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา” 
 

ตารางที่ 20  องค์ประกอบที ่ 3   
 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 20 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวดัและ

ประเมินผลของสถานศึกษาดา้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สอดคล้องการเปลีย่นแปลงหลักสูตรการจดัการศึกษา และการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 

.763 

2 21 ก าหนดภารกิจงานการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาดา้นการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

.743 

3 22 ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานดา้นการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

.734 

4 23 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบตัิด้านการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

.706 

5 19 ก าหนดปฏทิินปฏิบตัิงานการวัดและประเมินผลตลอดปีการศึกษา .661 
6 18 ประชุมสัมมนาครู บคุลากรและทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
.650 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 3.633 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 2.907 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative% of variance) 61.706 

 

 จากตารางที่ 20 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 6 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 20, 21, 22, 23, 19 และ 18 ซึ่งมี
ค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .650 - .763 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen 
value) เท่ากับ 3.633 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) เท่ากับ 
2.907 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance)  
เท่ากับ 61.706 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบ
ได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและ
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ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 61.706 และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว  
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอนัดับ 3 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 3 ที่ตัวแปร
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ “การวิเคราะห์ ก าหนดภารกิจ หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
และการประชุม สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา” ผู้วิจัยจึงตั้งช่ือ
องค์ประกอบนี้ว่า “จัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา” 
 

ตารางที่ 21 องค์ประกอบที ่ 4   
 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 45 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
.752 

2 44 ยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากับตดิตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

.646 

3 47 มอบหมายฝา่ยวชิาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของหมวด
วิชา หรือหัวหน้าหมวดวิชาเป็นหลัก 

.643 

4 43 ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับตดิตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

.638 

5 48 มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 

.616 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 3.038 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( percent of variance) 2.431 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative% of variance) 64.137 

 

 จากตารางที่ 21 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 5 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 45, 44, 47, 43 และ 48 ซึ่งมีค่า
น้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .616 - .752 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 
เท่ากับ 3.038  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) เท่ากับ 2.431 และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance) เท่ากับ 64.137 
ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 64.137 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 ที่ตัวแปรส่วนใหญ่
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เกี่ยวข้องกับ “การก ากับติดตามการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา” ผู้วิจัยจึงตั้งช่ือ
องค์ประกอบนี้ว่า “ก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา” 
 

ตารางที่  22  องค์ประกอบที ่ 5  
 
 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 3 เตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 

ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสัง่การต่างๆ 
.744 

2 8 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา และเก็บอยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใชง้าน 

.679 

3 4 รวบรวมตัวอย่างเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครู
และบุคลากรใชเ้ป็นแนวทางวดัและประเมินผล 

.649 

4 7 จัดเตรียมเอกสารวชิาการ ต ารา คู่มือการวดัและประเมินผลการศึกษา
เพื่อให้ครูและบคุลากรใชศ้ึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏบิัติให้
สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

.621 

5 6 จัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เก่ียวกับตวัผู้เรียน และน าข้อมูลมา
เชื่อมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 

.614 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) 2.213 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( percent of variance) 1.770 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative% of variance) 67.845 

 
 จากตารางที่ 22 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 5 ตัวแปร  เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 3, 8, 4, 7 และ 6 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัว
แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .614 - .744 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 
2.213  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) เท่ากับ 1.770  และค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance) เท่ากับ 67.845 
ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า  ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 67.845 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 5 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 5 ที่ตัวแปรส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับ “การเตรียมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ตัวอย่างเครื่องมือ เอกสารวิชาการ ฐานข้อมูล   
คอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา”ผู้วิจัยจึงตั้งช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “จัดระบบสนับสนุน
การวัดและประเมินผลการศึกษา” 
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 จากผลวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 7 ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่ 7  องค์ประกอบการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา   
                 ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
 

จากแผนภูมิที่ 7  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ คือ                               
1) ส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา  2) จัดระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษา  3) จัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 4) ก ากับติดตามงานการวัด
และประเมินผลการศึกษา และ 5) จัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

 

 

 

การบริหารจัดการ

การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา

ของสถานศึกษา                   

ขั้นพ้ืนฐาน                    

ในศตวรรษท่ี 21 

ส่งเสริมความรู้และทกัษะใน
การวัดและประเมินผล

การศึกษา

จัดระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

จัดกระบวนการด าเนินงานการ
วัดและประเมินผลการศึกษา 

ก ากับติดตามงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

จัดระบบสนับสนุนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 1 ส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย         
8  ตัวแปร ดังนี้  

1. พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรูแ้ละทักษะในการสร้าง
แบบทดสอบวินจิฉัย 

2. พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้และทักษะใน
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 

3. พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรูแ้ละทักษะในการสร้าง
แบบทดสอบวัดความถนัด 

4. ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล 
5. พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้และทักษะใน

การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 
6. ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล 
7. อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 

            8. พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผล 

 
องค์ประกอบท่ี 2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา  ประกอบด้วย  8  ตัวแปร  ดังนี้  

1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมนิผลการศึกษา 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผูเ้กี่ยวข้องในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่าง

ชัดเจน 
3. ก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
4. น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
5. แบ่งสายงานเพือ่ก าหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกบังานการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่าง

ชัดเจน 
6. วางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
7. ก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทีท่ าหน้าทีก่ารวัดและประเมินผล

การศึกษาตามโครงสร้างการบรหิารงานอย่างละเอียดชัดเจน 
8. ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 

 
องค์ประกอบท่ี 3 จัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย  
                      6 ตัวแปร  ดังนี้  

1. ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกจิงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาด้าน
การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้อดคลอ้งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

2. ก าหนดภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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3. ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการวัดและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. ก าหนดปฏิทินปฏิบัตงิานการวัดและประเมินผลตลอดปีการศึกษา 
6. ประชุมสัมมนาครู บุคลากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการวัด

และประเมินผลการศึกษา 
 
องค์ประกอบท่ี 4 ก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ดังนี ้

1. ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. ยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

3. มอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากบัติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 

4. ยึดหลักการมสี่วนร่วมในการก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

5. มอบหมายกลุม่สาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 
 
องค์ประกอบท่ี 5 จัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวแปร  ดังนี้ 

1. เตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ 
ประกาศ ค าสัง่ และหนงัสอืสัง่การต่างๆ 

2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา และเกบ็อย่าง
เป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 

3. รวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครูและบุคลากรใช้เป็น
แนวทางวัดและประเมินผล 

4. จัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษาเพือ่ให้ครูและ
บุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติใหส้อดคล้องกบัหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

5. จัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผูเ้รียน และน าข้อมูลมาเช่ือมโยงกับการด าเนินงาน
ด้านการวัดและประเมินผล 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ    
               สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21  
 

 เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อเสนอแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อจัดท าร่างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 หลังจากนั้นน ามาสอบถามความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวเลขอารบิก 
แทนผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เครื่องหมาย  แทนแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

 

1  =   ดร.รัชชัยย์  ศรสุวรรณ 
2  =   ดร.ณรินทร์  ช านาญดู 
3  =   ดร.อาคม  มากมีทรัพย์ 
4  =   ดร.ประสงค์  กลิ่นบรม 
5  =   ดร.เกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล 
 

ตารางที่ 23  สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน     
ศตวรรษที่ 21 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

ด้านท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1. การพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 
 1) ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของ

แบบทดสอบวินิจฉัย      

 2) จัดท าโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรเก่ียวกับการสร้าง
แบบทดสอบวินิจฉัย      

 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกับการ
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย      

  2. การพัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบ   
วินิจฉัย 

 1) ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับแบบทดสอบวินิจฉัย 
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ตารางที่ 23  สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน  
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

 
2) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและ
ประเมินผลให้มีความรู้และทักษะด้านการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย      

 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยให้กับครูและ
บุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผล 

     

  3. การพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 
 1) ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของ

แบบทดสอบวัดความถนัด      

 2) จัดท าโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรเก่ียวกับการสร้าง
แบบทดสอบวัดความถนัด      

 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกับการ
สร้างแบบทดสอบวัดความถนัด      

  4. การส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล 
 1) ประชุมชี้แจงนโยบายการน าแบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้ในการวัดและ

ประเมินผลของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากร      

 2) ประชุมท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรให้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการน าแบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้ในสถานศึกษา 

     

 3) ก าหนดให้ครูและบุคลากรน าแบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้เพื่อค้นหา
จุดบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล      

  5.  การพัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบ
วัดความถนัด 

 1) ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับแบบทดสอบวัดความถนัด      

 2) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและ
ประเมินผลให้มีความรู้และทักษะด้านการสร้างแบบทดสอบวัดความ
ถนัด 

     

 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดให้กับครู
และบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผล      

  6. การส่งเสริมการน าแบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล 
 1) ประชุมชี้แจงนโยบายการน าแบบทดสอบวัดความถนัดมาใช้ในการ

วัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากร      

 2) ประชุมท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรให้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการน าแบบทดสอบวัดความถนัดมาใช้ในสถานศึกษา      
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ตารางที่ 23  สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

 3) ก าหนดให้ครูและบุคลากรน าแบบทดสอบวัดความถนัดมาใช้เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการเรียนของนักเรียน      

  7. การอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกับทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 
 1) ประชุมชี้แจงหลักการ และความส าคัญของทฤษฎีการทดสอบแนว

ใหม่แก่ครูและบุคลากร      

 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการทดสอบ
แนวใหม่ในการวัดและประเมินผลการเรียน      

 3) ก าหนดให้ครูและบุคลากรวัดและประเมินผลการเรียนโดยใช้ทฤษฎี
การทดสอบแนวใหม่      

  8. การพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัด
และประเมินผล 

 1) ประชุมชี้แจงนโยบายในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
งานวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

     

 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัด
และประเมินผลแก่ครูและบุคลากร      

 3) น าครูและบุคลากรศึกษาดูงานเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้าน
การวัดและประเมินผลยังหน่วยงานอ่ืนนอกสถานศึกษา      

ด้านท่ี 2 การจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา   
  1. การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1) จัดหาครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยค านึงถึงวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความ
สนใจงานด้านน้ี 

     

 2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา      

 3) ประชุมชี้แจง และแนะน าผู้รับผิดชอบงานด้านวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา ให้ครูและบุคลากรได้รับทราบ      

  2. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้องในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจ และวางแผน

การด าเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา       

 2) ประชุมครูและบุคลากรให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และภารกิจงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาที่
จะต้องปฏิบัติร่วมกัน 
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ตารางที่ 23  สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ)  

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

 

3) แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้องกับงานด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสอบ
วัดผล วิเคราะห์ข้อสอบ จัดท าคลังข้อสอบ  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นต้น 

     

  3. การก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมาย และ
เป้าหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 
2) ประชุมครูและบุคลากรในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย
เพื่อก าหนดภารกิจของงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ครูและบุคลากรจะต้องร่วมกันด าเนินการ 

     

 
3) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดงานย่อย จากภารกิจงานด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น งานสร้างข้อสอบ งานวิเคราะห์
ข้อสอบ งานจัดท าคลังข้อสอบ เป็นต้น 

     

  4. การน าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 2 จัดท าระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครอบคลุมการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 3) น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างระบบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

  5. การแบ่งสายงานเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่เก่ียวกับงานการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน 
 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ โครงสร้างการท างานของ

คณะกรรมการด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 2) จัดท าผังโครงสร้างการท างานของคณะกรรมการด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 3) ก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาให้
ชัดเจน 
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ตารางที่ 23  สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

  6. การวางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและปัญหาของ

การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 2) ก าหนดวิธีด าเนินงาน และเกณฑ์มาตรฐานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา       

 3) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว      

  7.  การก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างละเอียดชัดเจน 

 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดกรอบการท างานของผู้ที่
ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาตามผัง
โครงสร้างการท างาน 

     

 2) จัดท าเอกสารกรอบการท างานของผู้ที่ท าหน้าที่การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา เผยแพร่ให้ครูและบุคลากร 
รวมทั้งผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ 

     

 3) ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลให้เข้าใจ
กรอบการท างานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

  8. การก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 
 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางในการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
     

 2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 3) ก าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

ด้านท่ี 3 การจัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1. การประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 1) จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร องค์ความรู้เก่ียวกับแนวทางด าเนินงาน

การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

 



228 

 

 

 

ตารางที่ 23  สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

 

2)  ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

 

3) สรุปรายงานการประชุมให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้
รับทราบผลการวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

     

 2.  การก าหนดภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องการ 
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดภารกิจงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

 

2) ก าหนดแนวทางด าเนินงานตามภารกิจงานการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

     

 

3) ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายการด าเนินงาน
ตามภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ด้านการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษา  และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน 
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

     

 
2) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ตารางที่ 23  สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน     
ศตวรรษที่ 21 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

 

3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

  4.  การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร      
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

1) จัดเตรียมประกาศ ค าสั่ง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียน และเอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

 

2) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

     

 

3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับยึดถือปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

     

 5. การก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลตลอดปีการศึกษา 

 
1) จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทาง
ด าเนินงาน ผู้ รับผิดชอบ และข้อมูลที่ เก่ียวข้องด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา  

     

 
2) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวางแผนก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 

3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้รับทราบกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทางด าเนินงาน ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบตามปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 
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ตารางที่ 23 สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน  
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

6. การประชุมสัมมนาครู บุคลากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา 

 
1) จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หลังการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาสิ้นสุดลงในแต่ละปีการศึกษา 

     

 
2) ประชุมครู และบุคลากร  เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา      

 
3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้รับทราบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

ด้านท่ี 4 การก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1. การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 
2) ประชุมครู และบุคลากร เพื่อชี้แจงจุดมุ่งหมาย และแนวทางก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

 
3) ก าหนดปฏิทินก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 2. การยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
1) ประชุมครู และบุคลากร เพื่อชี้แจงแนวทางการกระจายอ านาจใน
การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

 
2) ก าหนดแนวทางการกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

 
3) ยึดหลักการกระจายอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 23   สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

3. การมอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ   
ประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 

 
1) มอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

 
2) ก าหนดแนวทางในการมอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างาน
วัดผลก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

 
3) ปฐมนิเทศฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลเพื่อรับทราบนโยบาย
และแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

 4. การยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 
1) ประชุมครู และบุคลากร เพื่อชี้แจงแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

 
2) ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง 

     

 5. การมอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 

 
1) มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
กลุ่มสาระวิชา 

     

 
2) ก าหนดแนวทางในการมอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่ม
สาระวิชาก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 

     

 
3) ปฐมนิเทศกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเพื่อรับทราบ
นโยบายและแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 23   สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

ด้านท่ี 5 การจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1.  การเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือ  

สั่งการ ต่าง  ๆ

 
1) จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการ ต่าง  ๆ      

 
2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการ 
ต่าง  ๆอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

 
3) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และ
หนังสือสั่งการ ต่าง  ๆ

     

2. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา และเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อ
การน าไปใช้งาน 

 
1) ประชุมครู และบุคลากร เพื่อร่วมกันวางแผนจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา      

 
3) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อ
การน าไปใช้งาน 

     

 3. การรวบรวมตัวอย่างเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครูและบุคลากรใช้เป็นแนวทางวัดและประเมินผล 

 
1) มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา รวบรวมตัวอย่างเคร่ืองมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

     

 
2) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บตัวอย่างเคร่ืองมือ วิธีการวัด
และประเมินผลการศึกษา      

 
3) แจ้งให้ครู และบุคลากร ใช้ตัวอย่างเคร่ืองมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เป็นแนวทางวัดและประเมินผลของสถานศึกษา      

 4. การจัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า และ
เป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
1) มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา จัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัด
และประเมินผลการศึกษา 
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ตารางที่ 23  สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

ท่ี 
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

1 2 3 4 5 

 
2) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการ
วัดและประเมินผลการศึกษา      

 
3) แจ้งให้ครู และบุคลากร ใช้เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในการศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

     

 5. การจัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เก่ียวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูลมาเชื่อมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 
1) ประชุมครู และบุคลากร เพื่อร่วมกันวางแผนจัดท าฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูลมาเช่ือมโยง
กับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

     

 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัว
ผู้เรียน และน าข้อมูลมาเช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา 

     

 
3) ประชุมครู  และบุคลากร เพื่อช้ีแจงแนวทางการน าฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

     

 
จากตารางที่ 23 สรุปแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ มีแนว
ปฏิบัต ิ5 ด้าน คือ  1) ด้านการส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา 2) ด้านการจัดระบบ
การวัดและประเมินผลการศึกษา  3) ด้านการจัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 4) ด้าน
การก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 5) ด้านการจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผล
การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
แนวปฏิบัติด้านท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา  ประกอบด้วย 8 แนว
ปฏิบัต ิดังนี้  

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

1.1 ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย 
1.2 จัดท าโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 
1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 
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2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้มี
ความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

2.1 ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบทดสอบวินิจฉัย   

2.2 จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลให้มีความรู้และ
ทักษะด้านการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย  

2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยให้กับครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและ
ประเมินผล    

3.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะใน
การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

3.1 ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของแบบทดสอบวัดความถนัด 
3.2 จัดท าโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 
3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 

4.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ในการวัด
และประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

4.1  ประชุมช้ีแจงนโยบายการน าแบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้ในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
ให้แก่ครูและบุคลากร 

4.2 ประชุมท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรให้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการน า
แบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้ในสถานศึกษา 

4.3 ก าหนดให้ครูและบุคลากรน าแบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้มี
ความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

5.1 ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบทดสอบวัดความถนัด 

5.2 จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผล ให้มีความรู้และ
ทักษะด้านการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 

5.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดให้กับครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัด
และประเมินผล 

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าแบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) มาใช้ในการ
วัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

6.1 ประชุมช้ีแจงนโยบายการน าแบบทดสอบวัดความถนัดมาใช้ในการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากร 

6.2 ประชุมท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน า
แบบทดสอบวัดความถนัดมาใช้ในสถานศึกษา 
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6.3 ก าหนดให้ครูและบุคลากรน าแบบทดสอบวัดความถนัดมาใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการ
เรียนของนักเรียน 

7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ มี
แนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

7.1 ประชุมช้ีแจงหลักการ และความส าคัญของทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่แก่ครูและบุคลากร 
7.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ในการวัดและ

ประเมินผลการเรียน 
7.3  ก าหนดให้ครูและบุคลากร วัดและประเมินผลการเรียนโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 

            8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

8.1 ประชุมช้ีแจงนโยบายในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 

8.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผลแก่ครูและ
บุคลากร 

8.3 น าครูและบุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผลยัง
หน่วยงานอื่นนอกสถานศึกษา 

 
แนวปฏิบัติด้านท่ี 2 การจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 8 แนวปฏิบัต ิดังนี ้

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา  มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

1.1 จัดหาครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึง
วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความสนใจงานด้านนี้ 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
1.3 ประชุมช้ีแจง และแนะน าผู้รับผิดชอบงานด้านวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ให้

ครูและบุคลากรได้รับทราบ 
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 
2.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจ และวางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา   
2.2 ประชุมครูและบุคลากรให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจงานด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน  
2.3 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสอบวัดผล วิเคราะห์ข้อสอบ จัดท าคลังข้อสอบ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 
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3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

3.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.2 ประชุมครูและบุคลากรในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายเพื่อก าหนดภารกิจของงาน
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาที่ครูและบุคลากรจะต้องร่วมกันด าเนินการ 

3.3 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดงานย่อย จากภารกิจงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
เช่น งานสร้างข้อสอบ งานวิเคราะห์ข้อสอบ งานจัดท าคลังข้อสอบ เป็นต้น 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

4.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.2 จัดท าระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครอบคลุมการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.3 น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสายงานเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

5.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการท างานของคณะกรรมการด าเนินงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

5.2 จัดท าผังโครงสร้างการท างานของคณะกรรมการด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.3 ก าหนดบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีแนว
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

6.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาของการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

6.2 ก าหนดวิธีด าเนินงาน และเกณฑ์มาตรฐานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา  
6.3 จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระยะสั้น และ

ระยะยาว 
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7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างละเอียดชัดเจน มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

7.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดกรอบการท างานของผู้ที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาตามผังโครงสร้างการท างาน 

7.2 จัดท าเอกสารกรอบการท างานของผู้ที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
เผยแพร่ให้ครูและบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

7.3 ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลให้เข้าใจกรอบการท างานด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผล มีแนวปฏิบัต ิ3 ข้อ ได้แก่ 

8.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

8.3 ก าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
แนวปฏิบัติด้านท่ี 3 การจัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 6 แนว
ปฏิบัต ิดังนี ้ 

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมครูและบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษาด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา 
และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

1.1 จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา 
และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

1.2 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

1.3 สรุปรายงานการประชุมให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการวิเคราะห์ภารกิจ
งานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาด้านการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

2.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดภารกิจงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

2.2 ก าหนดแนวทางด าเนินงานตามภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ด้านการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.3 ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายการด าเนินงานตามภารกิจงานการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

3.1 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 

3.2 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา     
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเกณฑ์มาตรฐาน
การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการ
จัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ
ได้แก่ 

4.1 จัดเตรียมประกาศ ค าสั่ง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน และ
เอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.2 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.3 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบระเบียบแนว
ปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับยึดถือปฏิบัติในสถานศึกษา 
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5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลตลอดปีการศึกษา มีแนว
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

5.1 จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทางด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา  

5.2 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวางแผนก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5.3 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการ แนวทางด าเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบตามปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาครู บุคลากรและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

6.1 จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาสิ้นสุดลงในแต่ละปีการศึกษา 

6.2 ประชุมครู และบุคลากร  เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

6.3 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติด้านท่ี 4 การก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 5 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 ประชุมครู และบุคลากร เพื่อช้ีแจงจุดมุ่งหมาย และแนวทางก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

1.3 ก าหนดปฏิทินก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

2.1 ประชุมครู และบุคลากร เพื่อช้ีแจงแนวทางการกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 ก าหนดแนวทางการกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3 ยึดหลักการกระจายอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 



240 

 

 

 

3.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของหมวดวิชา หรือหัวหน้าหมวดวิชาเป็นหลัก          
มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

3.1 มอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

3.2 ก าหนดแนวทางในการมอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

3.3 ปฐมนิเทศฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

4.1 ประชุมครู และบุคลากร เพื่อช้ีแจงแนวทางการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.2 ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

5.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่  

5.1 มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระ 

5.2 ก าหนดแนวทางในการมอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 

5.3 ปฐมนิเทศกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
 
แนวปฏิบัติด้านท่ี 5 การจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 5 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการต่าง  ๆมีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

1.1 จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ 
ค าสั่ง และหนังสือสั่งการต่าง  ๆ

1.2 รวบรวม จัดเก็บเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ 
ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการ ต่าง  ๆอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้ 

1.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการ ต่าง  ๆ
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2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา และเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

2.1 ประชุมครู และบุคลากร เพื่อร่วมกันวางแผนจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 

3.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครูและ
บุคลากรใช้เป็นแนวทางวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

3.1 มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
รวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา 

3.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา 
3.3 แจ้งให้ครู และบุคลากร ใช้ตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นแนวทาง

วัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
4.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา

เพ่ือให้ครูและบุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 

4.1 มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

4.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
4.3 แจ้งให้ครู และบุคลากร ใช้เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษาใน

การศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
5.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูลมา

เชื่อมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 
5.1 ประชุมครู และบุคลากร เพื่อร่วมกันวางแผนจัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน 

และน าข้อมูลมาเช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูลมาเช่ือมโยง

กับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
5.3 ประชุมครู และบุคลากร เพื่อช้ีแจงแนวทางการน าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ

ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจดัการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21” ครั้งนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา        
ข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และ 2) เสนอแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 วิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี้  
  

ขั้นท่ี 1 ศึกษาส ารวจตัวแปรการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ ข้อมูลสถิติ 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน น ามาสรุปรวมกับการ
วิเคราะห์เอกสารที่ได้ เครื่องมือที่ใช้ในข้ันตอนนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-
structured interview) ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)         

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบและสร้างแนวปฏิบัติของการบริหารจดัการการวัดและประเมินผล 
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันที่  1 มาสร้าง
แบบสอบถาม (questionnaires) ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยวิเคราะห์ดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of  Item Objective 
Congruence : IOC) น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุมตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แต่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างทุกประการ จ านวน 10 โรงเรียน 
ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 30 คน วิเคราะห์หาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.989 เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) หลังจากนั้นน าตัวแปรองค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อจัดท าร่าง
แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        
ในศตวรรษที่ 21  
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ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยน าร่างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ไปสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ ใช้ในข้ันตอนนี้  คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
มัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 

 

 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า 
 

1. องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 มี 5 องค์ประกอบ 32 ตัวแปร ดังรายละเอียดต่อไปนี้                                                                                 

องค์ประกอบท่ี 1 ส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา มีตัวแปร 
8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .637 - .816 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen value) เท่ากับ 68.702 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) 
เท่ากับ 54.962 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of 
variance) เท่ากับ 54.962 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 1 เรียงล าดับความส าคัญ
ของตัวแปรตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) พัฒนาครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 2) พัฒนาครู
และบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
แบบทดสอบวินิจฉัย 3) พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการ
สร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 4) ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ในการ
วัดและประเมินผล 5) พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้
และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 6) ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวัดความถนัด 
(aptitude test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล 7) อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับทฤษฎี
การทดสอบแนวใหม่ 8) พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผล 

องค์ประกอบท่ี 2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา  มีตัวแปร 8 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .602 - .728  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 
เท่ากับ 4.798  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) เท่ากับ 3.838 
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และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance)  เท่ากับ 
58.800 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 2 เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรตาม
น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 2) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 3) ก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 4) น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัด
และประเมินผลการศึกษา 5) แบ่งสายงานเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน 6) วางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา   
7) ก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารงานอย่างละเอียดชัดเจน 8) ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ด้านการวัดและประเมินผล 

องค์ประกอบที่ 3 จัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีตัวแปร   
6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .650 - .763 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen value) เท่ากับ 3.633 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) 
เท่ากับ 2.907 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of 
variance) เท่ากับ 61.706 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 3 เรียงล าดับความส าคัญ
ของตัวแปรตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ประชุมครูและ
บุคลากรเพื่อวิเคราะหภ์ารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาด้านการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        
2) ก าหนดภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5) ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลตลอดปีการศึกษา 6) ประชุมสัมมนาครู บุคลากร
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

องค์ประกอบท่ี 4 ก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีตัวแปร 5 ตัวแปร   
มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .616 - .752 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen 
value) เท่ากับ 3.038 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) เท่ากับ 
2.431  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance)  
เท่ากับ 64.137 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 4 เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปร
ตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากมากไปหาน้อย ได้แก่  1) ก ากับติดตามและ    
ประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 2) ยึดหลักการกระจาย
อ านาจในการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) มอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
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ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก         
4) ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 5) มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 

 

 

องค์ประกอบท่ี 5 จัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา มีตัวแปร 5 ตัวแปร     
มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .614 - .744 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen 
value) เท่ากับ 2.213  ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percent of variance) เท่ากับ 
1.770 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance)  
เท่ากับ 67.845 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 5 เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปร
ตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) เตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตาม
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการต่างๆ          
2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา และเก็บอย่างเป็น
ระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 3) รวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้
ครูและบุคลากรใช้เป็นแนวทางวัดและประเมนิผล 4) จัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลัก
วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 5) จัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูล
มาเช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 

 
 

2. แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 มี 5 ด้าน คือ 

แนวปฏิบัติด้านท่ี 1 การส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ประกอบด้วย 8 แนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้
และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากร
ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย 2) จัดท าโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร
เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับ
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ  ได้แก่            
1)ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่ วัดและประเมินผลให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบทดสอบวินิจฉัย 2) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผล
ให้มีความรู้และทักษะด้านการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
แบบทดสอบวินิจฉัยให้กับครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผล    

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้
และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมช้ีแจงครูและ
บุคลากรให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของแบบทดสอบวัดความถนัด 2) จัดท าโครงการฝึกอบรมครู
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และบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู
และบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ใน
การวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมช้ีแจงนโยบายการน าแบบทดสอบวินิจฉัย
มาใช้ในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากร 2) ประชุมท าความเข้าใจกับครู
และบุคลากรให้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการน าแบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้ในสถานศึกษา    
3) ก าหนดให้ครูและบุคลากรน าแบบทดสอบวินิจฉัยมาใช้ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่      
1) ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่ วัดและประเมินผล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบทดสอบวัดความถนัด 2) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและ
ประเมินผล ให้มีความรู้และทักษะด้านการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดให้กับครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผล 

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าแบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) มา
ใช้ในการวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมช้ีแจงนโยบายการน าแบบทดสอบวัด
ความถนัดมาใช้ในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากร 2) ประชุมท าความ
เข้าใจกับครูและบุคลากรให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน าแบบทดสอบวัดความถนัดมาใช้
ในสถานศึกษา 3) ก าหนดให้ครูและบุคลากรน าแบบทดสอบวัดความถนัดมาใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ด้านการเรียนของนักเรียน 

7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับทฤษฎีการทดสอบ
แนวใหม่ มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมช้ีแจงหลักการ และความส าคัญของทฤษฎีการทดสอบ
แนวใหม่แก่ครูและบุคลากร 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการทดสอบแนว
ใหม่ในการวัดและประเมนิผลการเรียน 3) ก าหนดให้ครูและบุคลากร วัดและประเมินผลการเรียนโดย
ใช้ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 

8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่           
1) ประชุมช้ีแจงนโยบายในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผลแก่
ครูและบุคลากร 3) น าครูและบุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและ
ประเมินผลยังหน่วยงานอื่นนอกสถานศึกษา 

 

แนวปฏิบัติด้านท่ี 2 การจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา  ประกอบด้วย            
8 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) จัดหาครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ วัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความสนใจงานด้านนี้ 
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2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 3) ประชุม
ช้ีแจง และแนะน าผู้รับผิดชอบงานด้านวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ให้ครูและ
บุคลากรได้รับทราบ 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ภารกิจ และวางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา    
2) ประชุมครูและบุคลากรให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน 3) แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสอบวัดผล 
วิเคราะห์ข้อสอบ จัดท าคลังข้อสอบ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนด
จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 2) ประชุมครูและ
บุคลากรในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายเพื่อก าหนดภารกิจของงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาที่ครูและบุคลากรจะต้องร่วมกันด าเนินการ 3) ประชุมครูและ
บุคลากรเพื่อก าหนดงานย่อย จากภารกิจงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น งานสร้า ง
ข้อสอบ งานวิเคราะห์ข้อสอบ งานจัดท าคลังข้อสอบ เป็นต้น 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัด
และประเมินผลการศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าระบบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาให้ครอบคลุมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสายงานเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างการท างานของคณะกรรมการด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา        
2) จัดท าผังโครงสร้างการท างานของคณะกรรมการด้านการวัดและประเมินผลการ ศึกษาของ
สถานศึกษา 3) ก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา       
มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาของการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 2) ก าหนดวิธีด าเนินงาน และเกณฑ์
มาตรฐานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

7.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัด
และประเมินผลการศึกษาตามโครงสรา้งการบรหิารงานอย่างละเอียดชัดเจน มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่      
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1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดกรอบการท างานของผู้ที่ ท าหน้าที่วัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาตามผังโครงสร้างการท างาน 2) จัดท าเอกสารกรอบการท างานของผู้ที่ท า
หน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา เผยแพร่ให้ครูและบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 3) ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลให้เข้าใจกรอบการท างานด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางใน
การตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 2) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา     
3) ก าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

แนวปฏิบัติด้านท่ี 3 การจัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 6 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาด้านการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้อดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) จัดเตรียมข้อมูล 
เอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) สรุปรายงานการประชุมให้ครู บุคลากร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาด้าน
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1)  ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดภารกิจงานการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  2) ก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานตามภารกิจงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ประชุม
ช้ีแจงครูและบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายการด าเนินงานตามภารกิจงานการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา ด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีแนวปฏิบัติ  
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3 ข้อ ได้แก่ 1)  ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) จัดเตรียมประกาศ ค าสั่ง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียน และเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  2) ประชุมครูและ
บุคลากรเพื่อก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติ
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับยึดถือปฏิบัติในสถานศึกษา 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลตลอด          
ปีการศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทาง
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
2) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวางแผนก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการ แนวทางด าเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบตามปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาครู บุคลากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผล
การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) จัดเตรียมเอกสาร 
ข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาสิ้นสุดลงในแต่ละปีการศึกษา 2) ประชุมครู และบุคลากร เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 3) จัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
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แนวปฏิบัติด้ านท่ี 4 การก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 5 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 2) ประชุมครู 
และบุคลากร เพื่อช้ีแจงจุดมุ่งหมาย และแนวทางก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 3) ก าหนดปฏิทินก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุม
ครู และบุคลากร เพื่อช้ีแจงแนวทางการกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 2) ก าหนดแนวทางการกระจายอ านาจ
ในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
3) ยึดหลักการกระจายอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้า
กลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) มอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผล
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา        
2) ก าหนดแนวทางในการมอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 3) ปฐมนิเทศฝ่ายวิชาการ หรือ
หัวหน้างานวัดผลเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประชุมครู 
และบุคลากร เพื่อช้ีแจงแนวทางการมีส่วนร่วมในการก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน การ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 2) ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา  3) แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการ
ก ากับติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา มีแนว
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 2) ก าหนดแนวทางใน
การมอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 3) ปฐมนิเทศกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระ
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วิชา เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

 

แนวปฏิบัติด้านท่ี 5 การจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 5 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารแบบพิมพต์ามระเบียบว่าด้วยการประเมนิผลการ
เรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการต่างๆ มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) จัดเตรียม
เอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และ
หนังสือสั่งการต่างๆ 2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการ ต่างๆ อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้      
3) มอบหมายผู้รับผดิชอบในการจัดเก็บเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
ตลอดจนคู่มือ ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการ ต่างๆ 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษา และเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ  ได้แก่       
1) ประชุมครู และบุคลากร เพื่อร่วมกันวางแผนจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 3) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา
ให้ครูและบุคลากรใช้เป็นแนวทางวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) มอบหมาย
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา รวบรวมตัวอย่าง
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา 2) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บตัวอย่าง
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา 3) แจ้งให้ครู และบุคลากร ใช้ตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการ
วัดและประเมินผลการศึกษา เป็นแนวทางวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผล
การศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา จัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 2) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 3) แจ้งให้ครู และบุคลากร ใช้เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในการศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูล
มาเช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 ข้อ  ได้แก่ 1) ประชุมครู 
และบุคลากร เพื่อร่วมกันวางแผนจัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูลมา
เช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูลมาเช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและ
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ประเมินผลของสถานศึกษา 3)  ประชุมครู  และบุคลากร เพื่อ ช้ีแจงแนวทางการน าฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

 
การอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 1) องค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และ     
2) แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
ในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                       

1. องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 พบว่า มีองค์ประกอบทั้งหมด       
5 องค์ประกอบ 32 ตัวแปร ได้แก่  
 

องค์ประกอบท่ี 1 ส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 8 ตัวแปร คือ 1) พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 2) พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 3) พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด  4) ส่งเสริมการน า
แบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล 5) พัฒนาครูและบุคลากรที่   
ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด  
6) ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล  7) อบรม
ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 8) พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษาให้มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผล 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 1 ส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
เป็นองค์ประกอบที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคนิคและวิธีการวัดและ
ประเมินผล ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผล ด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งการด าเนินงานการวัดและประเมินผลจะเกิดประสิทธิภาพได้ดีนั้น สิ่งส าคัญต้องเริ่มต้น
จากการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะด้านเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลก่อน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิกุล  เอกวรางกูร ได้ท าการวิจัย พบว่า การพัฒนาครูในด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติต่อการวัดและประเมินผลมีความส าคัญต่อองค์ประกอบของระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน นอกจากนี้กมล  ภู่ประเสริฐ กล่าวว่า ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์ และผู้ที่ท าหน้าที่ด้านการวัด
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และประเมินผล ให้มีความรู้ความสามารถในงานการวัดและประเมินผลให้สูงข้ึนกว่าเดิม ซึ่งจะท าให้
งานวัดและประเมินผลการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น 
 

องค์ประกอบท่ี 2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 8 ตัวแปร คือ 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 2) ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 3) ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
และเป้าหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 4) น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 5) แบ่งสายงานเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน 6) วางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 7) ก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างละเอียดชัดเจน 8) ก าหนดแนวทางในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 
 

ข้อค้นพบจากองค์ประกอบที่ 2 จัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย การวางแผน และการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับพิกุล  เอกวรางกูร ที่ศึกษาวิจัย 
พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการของระบบการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 
การด าเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตั้งแต่การวางแผนการวัด การออกแบบการวัด การ
ด าเนินการวัด และการให้ข้อมูลปอ้นกลบั ดังที่กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล กล่าวว่า กระบวนการวางแผน
ในการวัดและประเมินผลการศึกษามี 8 ข้ันตอนคือ 1) การด าเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์
ปัญหา 3) การก าหนดแผนงานและโครงการ 4) การก าหนดเปา้หมาย 5) การก าหนดวิธีการ 6) การก าหนด
ค่าใช้จ่าย 7) การปฏิบัติตามแผน และ 8) การประเมินผล 
 

องค์ประกอบท่ี 3 จัดกระบวนการด าเ นินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 6 ตัวแปร คือ 1) ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาด้านการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้อดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) ก าหนดภารกิจงานการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา 
และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) ก าหนด
ระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5) ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา 6) ประชุมสัมมนาครู บุคลากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 3  กระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบเกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา เริ่มจากประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ภารกิจงาน ก าหนดภารกิจ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา       
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 แล้วจึงก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ เมื่อ
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เสร็จสิ้นการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลแล้ว จึงประชุม สัมมนาเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 
ซึ่งสุพักตร์  พิบูลย์ ได้ให้แนวทางการวัดและประเมินผลไว้ว่า การวิเคราะห์ภารกิจงานการวัดและ
ประเมินผลเป็นองค์ประกอบส าคัญองค์ประกอบหนึ่งของการวัดและประเมินผล 
 

องค์ประกอบท่ี 4 ก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวแปร   
คือ 1) ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
2) ยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 3) มอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้า
กลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 4) ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 5) มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 
 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 4 การก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ขณะ
ด าเนินงาน หรือภายหลังการด าเนินงานการวัดและประเมินผลเสรจ็สิน้ลง เช่น สิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปี
การศึกษา สถานศึกษาจะต้องมีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้ค าแนะน า หรือช้ีแนะแนวทางทันทีที่เกิดปัญหา สอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐา  เพชรธนู ได้
ท าการวิจัยพัฒนาระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ด้านกระบวนการประเมิน ประกอบด้วย การเตรียมการก ากับ
ติดตามและประเมินผล การวางแผนการก ากับติดตามและประเมินผล และการวิเคราะห์สรุปผล    
การประเมิน 
 

องค์ประกอบท่ี 5 จัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวแปร 
คือ 1) เตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ ประกาศ 
ค าสั่ง และหนังสือสั่งการต่างๆ 2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา และเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 3) รวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการ
วัดและประเมินผลการศึกษาให้ครูและบุคลากรใช้เป็นแนวทางวัดและประเมินผล  4) จัดเตรียม
เอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า 
และเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  5) จัดท าฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมูลมาเช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผล 

จากข้อค้นพบที่ได้จากองค์ประกอบที่ 5 ซึ่งมีความส าคัญน้อยที่สุด แต่ก็ยัง ถือว่ามีความ
จ าเป็นต่อการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
สนับสนุน ส่งเสริมให้องค์ประกอบด้านอื่นๆ ด าเนินการไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ หรืออาจ
ล้มเหลวไดห้ากขาดองค์ประกอบด้านนี้ไป  ทั้งนี้เนื่องจากครูและบุคลากรสามารถใช้เอกสาร ต ารา 
คู่มือ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลมาใช้ในกระบวนการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   
ได้วิจัยการจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ ในด้านที่เกี่ยวข้อง
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กับระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ การสร้างเครื่องมือวัดผล และการพัฒนา
คลังข้อสอบในช้ันเรียน และโรงเรียน  

2.  แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 จากการสร้างแนวปฏิบัติด้วยวิธีการน าองค์ประกอบของการบริหารจัดการการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มาท าการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
ก าหนดแนวปฏิบัติ แล้วน าร่างแนวปฏิบัติที่ได้ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        
ในศตวรรษที่ 21 มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 24 ข้อ 2) ด้านการจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยแนว
ปฏิบัติ 24 ข้อ 3) ด้านการจัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยแนว
ปฏิบัติ 18 ข้อ 4) ด้านการก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 15 
ข้อ และ 5) ด้านการจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 15 ข้อ  
รวมแนวปฏิบัติทั้งหมด 96 ข้อ 

ผลจากการก าหนดแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากองค์ประกอบที่ได้ ผนวกกับ
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากการสอบถามความคิดเห็น ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้เสนอผลการวิจัยไว้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการ
การวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ไว้ ดังนี ้1) การส่งเสริมให้
มีการวัดผลและการประเมินผลเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ (formative assessment) ในระดับช้ันเรียน ซึ่ง
จะช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงจุดด้อยของตนและกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้  และจะเป็นเครื่องมือ
ของครูผู้สอนในการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียน  เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยการ
วัดผลและประเมินผลนี้ควรมีความหลากหลาย เช่น การท าแฟ้มงาน (portfolio) และการประเมินผล
ในการท าโครงงาน (project-based) ซึ่งวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น และการ
แก้ปัญหา 2) การสร้างศักยภาพให้กับครหูรอืบุคลากรด้านการประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านการ
วัดและประเมินผล เช่น การจัดการพัฒนาอบรมทักษะในด้านการวัดและประเมินผลให้กับครูและ
บุคลากรการประเมินผล 3) การสร้างเครื่องการวัดผลและประเมินผลในห้องเรียนและแนวทางการให้
คะแนน (rubrics) เพื่อเพิ่มศักยภาพการวัดและประเมินผลของครู 4) พัฒนาคลังข้อสอบการ
ประเมินผลในช้ันเรียนและโรงเรียน ซึ่งครูและโรงเรียนสามารถเข้าถึงและดึงข้อสอบผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ตามความต้องการ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในด้านการน าแนวปฏิบัติของการ
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 

1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
ผู้บริหารระดับนโยบาย เช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยพิจารณารายละเอียดของแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 2) ด้านการจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 3) ด้านการจัดกระบวนการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 4) ด้านการก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
และ 5) ด้านการจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา  

 

2. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
ผู้บริหารโรงเรยีนมธัยมศึกษา ควรน าแนวปฏิบัติของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผล

การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 นี ้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลกับสถานศึกษาของตนในบริบท ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านการส่งเสริมความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้บริหารควร
ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในเทคนิคและวิธีการวัดและประเมินผล การ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย การสร้างเครื่องมือวินิจฉัย
ทางการเรียน (diagnostic test) และเครื่องมือวัดความถนัดทางการเรียน (aptitude test) และ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและประเมินผล   

2.2 ด้านการจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้บริหารควรแต่งตั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ด้านงานการวัดและประเมินผล ก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของการวัดและประเมินผล ส่งเสริม
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผล และก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบการด าเนินงานการวัดและประเมินผล 

2.3 ด้านการจัดกระบวนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้บริหารควรร่วม
ด าเนินการกับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ วิเคราะห์ ก าหนดภารกิจงาน ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล และก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานด้านการวัดและ
ประเมินผล และจัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
การด าเนินงาน   
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2.4 ด้านการก ากับติดตามงานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้บริหารควรร่วมด าเนินการ
กับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การวัดและประเมินผล การกระจายอ านาจในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การวัดและประเมินผล และการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

2.5 ด้านการจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้บริหารควรด าเนินการ
จัดเตรียมสิง่ต่อไปนี้ เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้ในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 1) เอกสารแบบ
พิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 2) คู่มือ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการวัดและประเมินผล 3) เอกสารต าราเกี่ยวกับความรู้ด้านการวัดและ
ประเมินผล 4) รวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล 5) ฐานข้อมูลผู้ เรียนและข้อมูล
สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการส่งผลของตัวแปรของการบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 ต่อแนวปฏิบัติของการบรหิารจดัการการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในศตวรรษที่ 21  

2. ควรมีการศึกษาการน าแนวปฏิบัติของการบรหิารจัดการการวัดและประเมนิผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ไปศึกษาในเชิงลึกในสถานศึกษาสังกัดอื่นเพิ่มเตมิ 
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ค าชี้แจง การศึกษาวิจัย เรื่อง การบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา  
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แบบสมัภาษณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ใหส้ัมภาษณ์ 

ช่ือ...........................................................................นามสกลุ............... ..................................................
ต าแหน่ง...................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................... .................
วุฒิทางการศึกษา.....................................................สาขา...................................................................... 
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ในปัจจุบันน้ี มีวิธีด าเนินการอย่างไร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................................... 
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3.5……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.6……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.7……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.8……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.9……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.10………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.11………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.12………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.13………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.14………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.15………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.16………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.17………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.18………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.19………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.20………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสงู 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอตรวจสอบ และรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย 
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ที่ ศธ  0520.203.2/192                                        ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000 
  

                                                       15  กุมภาพนัธ์  2559 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน  

สิ่งทีส่่งมาด้วย แบบตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม  จ านวน   1   ฉบับ 

 ด้วย นายวราเสฏฐ์  เกษีสังข์ รหัสนักศึกษา 55252921 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีความประสงค์ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ 
ของท่านมา ณ โอกาสนี ้

         ขอแสดงความนับถือ 

                                                                 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประเสรฐิ  อินทร์รกัษ์) 
       หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

 
งานธุรการ   
โทรศัพท์ / โทรสาร  0–3421–9136 

 

ส าเนา 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย 
 

1. ดร.สมใจ  เดชบ ารุง อาจารย์ สาขาบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี

2. ดร.เฉลียว  ยาจันทร ์  ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบางบัวทอง                                                           
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

3. ดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธ์ิ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

4. ดร.ไอลดา  คล้ายส าริด         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่    
                                                    การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศน์  ค ารัตน์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ สาขาการวัดและประเมินผล 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
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ภาคผนวก  ง 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย และรายช่ือโรงเรียนทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ที่ ศธ  0520.203.2/576                                        ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000 
  

                                                       11  เมษายน  2559 
 

เรื่อง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  

สิ่งทีส่่งมาด้วย แบบสอบถาม  จ านวน   3   ฉบับ 

 ด้วย นายวราเสฏฐ์  เกษีสังข์ รหัสนักศึกษา 55252921 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประสงค์ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ให้นักศึกษาท าการทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขก่อนน าไปใช้ในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ 
ของท่านมา ณ โอกาสนี ้

                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                    

                    (อาจารย์ ดร.สงวน  อินทรร์ักษ์) 
      ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการบรหิารการศึกษา 
 

 
งานธุรการ   
โทรศัพท์ / โทรสาร  0–3421–9136 

 

ส าเนา 
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รายชื่อโรงเรยีนทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

1. โรงเรียนปทมุธานี “นันทมุนบี ารุง”    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
2. โรงเรียนปทมุวิไล     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
3. โรงเรียนหอวัง ปทมุธานี          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
4. โรงเรียนบัวแก้วเกษร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
5. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
7. โรงเรียนชัยสทิธาวาส “พฒันส์ายบ ารงุ”    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
8. โรงเรียนสายปญัญารงัสิต     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
9. โรงเรียนธัญบุร ี      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
10. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
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ภาคผนวก  จ 

 ผลการทดลองเครื่องมือ 
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Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

.989 .990 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.374 4.067 4.767 .700 1.172 .026 125 

Item 

Variances 

.411 .230 .737 .507 3.205 .009 125 



283 

 

 

 
 
 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

V1 542.2000 2718.993 .742 . .989 

V2 542.4333 2725.357 .554 . .989 

V3 542.5000 2723.224 .435 . .989 

V4 542.4000 2720.800 .453 . .989 

V5 542.1000 2728.507 .519 . .989 

V6 542.2000 2713.821 .674 . .989 

V7 542.4000 2706.593 .673 . .989 

V8 542.5667 2712.530 .688 . .989 

V9 542.1667 2730.282 .533 . .989 

V10 542.4667 2725.154 .648 . .989 

V11 542.2333 2719.013 .649 . .989 

V12 542.2333 2723.633 .645 . .989 

V13 542.0333 2727.689 .568 . .989 

V14 542.4667 2701.361 .815 . .989 

V15 542.4000 2719.421 .586 . .989 

V16 542.5000 2712.810 .719 . .989 

V17 542.5000 2719.638 .679 . .989 

V18 542.4000 2709.490 .634 . .989 

V19 542.4333 2716.185 .591 . .989 

V20 542.7333 2700.478 .856 . .989 

V21 542.7333 2705.995 .848 . .989 

V22 542.6333 2684.309 .943 . .989 

V23 542.5000 2694.810 .858 . .989 

V24 542.4667 2703.775 .780 . .989 

V25 542.5000 2703.017 .744 . .989 

V26 542.5000 2710.948 .685 . .989 

V27 542.5333 2711.223 .693 . .989 

V28 542.5333 2697.706 .775 . .989 

V29 542.4333 2706.116 .802 . .989 

V30 542.4667 2714.189 .627 . .989 

V31 542.4000 2711.283 .788 . .989 

V32 542.7000 2709.390 .647 . .989 

 
Item-Total Statistics 
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V33 542.6000 2703.490 .679 . .989 

V34 542.5333 2720.533 .510 . .989 

V35 542.1667 2722.351 .606 . .989 

V36 542.3000 2705.734 .789 . .989 

V37 542.2667 2715.444 .641 . .989 

V38 542.3333 2721.885 .542 . .989 

V39 542.4000 2705.076 .745 . .989 

V40 542.3333 2704.920 .803 . .989 

V41 542.2000 2714.166 .668 . .989 

V42 542.2667 2715.926 .698 . .989 

V43 542.5667 2723.702 .570 . .989 

V44 542.5667 2723.013 .581 . .989 

V45 542.4000 2726.248 .481 . .989 

V46 542.2333 2730.047 .523 . .989 

V47 542.6333 2717.137 .653 . .989 

V48 542.1667 2724.282 .651 . .989 

V49 542.4667 2711.361 .620 . .989 

V50 542.5667 2722.116 .541 . .989 

V51 542.4667 2713.775 .633 . .989 

V52 542.6333 2703.895 .735 . .989 

V53 542.5333 2708.947 .672 . .989 

V54 542.5000 2709.500 .706 . .989 

V55 542.2667 2724.202 .558 . .989 

V56 542.4333 2718.047 .614 . .989 

V57 542.4333 2723.495 .586 . .989 

V58 542.4333 2717.426 .691 . .989 

V59 542.6667 2714.230 .607 . .989 

V60 542.5667 2704.530 .748 . .989 

V61 542.3667 2707.689 .763 . .989 

V62 542.3000 2713.803 .665 . .989 

V63 542.4333 2723.702 .583 . .989 

V64 542.3000 2720.010 .708 . .989 

V65 542.5667 2730.116 .301 . .989 

V66 542.4333 2722.254 .548 . .989 

V67 542.4000 2726.524 .597 . .989 

V68 542.4000 2721.076 .620 . .989 

V69 542.4667 2709.361 .698 . .989 

V70 542.4333 2729.564 .434 . .989 

V71 542.3333 2719.540 .578 . .989 

V72 542.3667 2709.068 .683 . .989 
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V73 542.1667 2716.902 .701 . .989 

V74 542.5333 2712.878 .617 . .989 

V75 542.1333 2718.120 .691 . .989 

V76 542.2333 2712.392 .691 . .989 

V77 542.4667 2718.189 .569 . .989 

V78 542.2333 2722.944 .583 . .989 

V79 542.3667 2707.344 .708 . .989 

V80 542.5333 2702.809 .821 . .989 

V81 542.5333 2715.016 .587 . .989 

V82 542.4333 2720.185 .581 . .989 

V83 542.4333 2717.151 .577 . .989 

V84 542.5667 2713.771 .539 . .989 

V85 542.5333 2722.120 .488 . .989 

V86 542.1333 2704.740 .766 . .989 

V87 542.1333 2719.361 .669 . .989 

V88 542.2667 2714.271 .726 . .989 

V89 542.5667 2704.047 .820 . .989 

V90 542.4667 2727.085 .439 . .989 

V91 542.6000 2729.628 .436 . .989 

V92 542.3333 2708.851 .742 . .989 

V93 542.2000 2720.303 .633 . .989 

V94 542.2667 2720.685 .618 . .989 

V95 542.5667 2713.082 .680 . .989 

V96 542.7000 2701.390 .756 . .989 

V97 542.3667 2699.344 .766 . .989 

V98 542.7333 2704.202 .739 . .989 

V99 542.5667 2705.840 .729 . .989 

V100 542.3333 2711.678 .563 . .989 

V101 542.4667 2702.120 .699 . .989 

V102 542.6000 2716.041 .651 . .989 

V103 542.5667 2706.254 .724 . .989 

V104 542.4667 2710.395 .634 . .989 

V105 542.5333 2732.120 .325 . .989 

V106 542.5333 2727.292 .388 . .989 

V107 542.4000 2704.110 .663 . .989 

V108 542.5000 2711.707 .674 . .989 

V109 542.6667 2713.402 .741 . .989 

V110 542.7333 2713.237 .728 . .989 

V111 542.5000 2701.155 .770 . .989 

V112 542.3000 2713.666 .667 . .989 



286 

 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

546.8000 2757.821 52.51496 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V113 542.5000 2712.741 .658 . .989 

V114 542.4000 2712.731 .691 . .989 

V115 542.6333 2713.895 .596 . .989 

V116 542.6667 2711.747 .643 . .989 

V117 542.7000 2710.286 .594 . .989 

V118 542.1000 2721.541 .645 . .989 

V119 542.4000 2715.352 .650 . .989 

V120 542.4000 2703.559 .767 . .989 

V121 542.5000 2693.776 .872 . .989 

V122 542.3000 2708.424 .642 . .989 

V123 542.1333 2710.878 .737 . .989 

V124 542.1000 2710.714 .753 . .989 

V125 542.2000 2715.959 .640 . .989 
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ภาคผนวก  ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บรวบรวมข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



288 

 

 

 

 

ที่ ศธ  0520.107(นฐ)/พิเศษ                                   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร์   
                                                                      อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 
  

                                                       27  เมษายน  2559 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  

 ด้วย นายวราเสฏฐ์  เกษีสังข์ รหัสประจ าตัว 55252921 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษ      
ที่ 21” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างาน
วัดผล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
  

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้ง  
รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานวัดผล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ทราบ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้แก่นักศึกษา ดังกล่าวด้วย 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยิง่ 

                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                          

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                                                  รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
                รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0–3421–8790 

ส าเนา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศกึษา                                                        
ของสถานศกึษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21                                   

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.  แบบสอบถามฉบบันี้มีวัตถุประสงค์ในการสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกบัการ
บรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  

2.  ผู้ตอบแบบสอบถามฉบบันี้ ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 2) รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรอืผูป้ฏิบัติหน้าที่แทน และ 3) หัวหน้างานวัดผล หรือผู้ปฏิบัตหิน้าที่แทน 

3.  แบบสอบถามนี้แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
4.  โปรดพิจารณากรอกข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง และกรุณาตอบ

แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์ชัดเจน ผลการศึกษาจะสรปุเป็นภาพรวม
ของการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  

5.  ท่านสามารถตอบแบบสอบถามนี้ได้อย่างอสิระ ข้อมูลทีท่่านตอบถือเป็นความลับและจะ
ไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการปฏิบัติงานของท่าน หรือสถานศึกษาของท่าน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็น
อย่างสงูที่ได้เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

                                                          
                                                       นายวราเสฏฐ์  เกษีสังข์ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน (    ) หน้าข้อความ   
ที่ตรงกบัข้อมลูทั่วไปของท่าน 

1. เพศ                         
 (      )  ชาย 
 (      )  หญิง  
2. อายุ 
  (      )  20 - 30 ป ี
 (      )  31 - 40 ป ี
 (      )  41 - 50 ป ี
 (      )  51 - 60 ป ี
3. วุฒิการศึกษา 
 (      )  ปริญญาตร ี
 (      )  ปริญญาโท 
 (      )  ปริญญาเอก 
4. ต าแหน่ง 
 (      )  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 (      )  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือผูป้ฏิบัตหิน้าที่แทน 
 (      )  หัวหน้างานวัดผล หรือผู้ปฏิบัตหิน้าที่แทน 

5. ประสบการณ์ในการท างาน  

(      )  ไม่เกิน 5 ป ี
(      )  6 – 10 ป ี
(      )  11 – 15 ป ี
(      )  16 – 20  ป ี
(      )  มากกว่า 20 ป ี

6. ขนาดของสถานศึกษา 
(      )  ขนาดเลก็ (สถานศึกษาของท่านมีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 499 คน) 
(      )  ขนาดกลาง (สถานศึกษาของท่านมีนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน) 
(      )  ขนาดใหญ่ (สถานศึกษาของท่านมีนักเรียนตัง้แต่ 1,500 – 2,499 คน) 
(      )  ขนาดใหญ่พิเศษ (สถานศึกษาของท่านมีนกัเรียนตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับ 
ความคิดเห็นของท่าน เมื่อ 

            5 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากทีสุ่ด 

            4 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก 

            3 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง 

            2 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ในระดับน้อย 

            1 หมายถึง เห็นด้วยว่า เป็นตัวแปรขององค์ประกอบของการบริหารจัดการการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 เตรียมการและวางแผนกอ่นการวัดและประเมินผลการศึกษา      
2 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้

ความสามารถในด้านการสร้างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพสิัย และด้านทักษะพิสัย 

     

3 เตรียมเอกสารแบบพมิพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
ตลอดจนคู่มอื ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือสัง่การต่างๆ  

     

4 รวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครู
และบุคลากรใช้เป็นแนวทางวัดและประเมินผล  

     

5 มอบหมายครูและบุคลากรให้ท าหน้าที่การวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

6 จัดท าฐานข้อมลูคอมพิวเตอรเ์กี่ยวกับตัวผู้เรียน และน าข้อมลูมา
เช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7 เตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา

เพื่อให้ครูและบุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกบัหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  

     

8 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
 

     

9 ก าหนดแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรยึดถือและปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

     

10 ภายหลังการประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล ฝ่าย
วิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมีการช้ีแนะแนวทางการปรับปรุง
งานการวัดและประเมินผล 

     

11 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมีการประชุมสมัมนาน าเสนอ
ผลการประเมินการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 

     

12 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลมีการระบุกิจกรรมการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลไว้ใน
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

     

13 ก าหนดภารกจิงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

14 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพฒันาเครื่องมอืวัดผลที่ใช้ในช้ันเรยีนให้
มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล 

     

15 อบรมสัมมนาครูและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีการวัดและประเมนิผล
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบที่มี
คุณภาพ 

     

16 อบรมสัมมนาครูและบุคลากรท่ีเกีย่วข้องในสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดผลทีม่ีคุณภาพ 

     

17 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมกีารวัดผลตามสภาพจริงและ
หลากหลายสอดคล้องกบัความแตกต่างของผูเ้รียน 

     

18 ประชุมสัมมนาครู บุคลากรและทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
19 ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลตลอดปกีารศึกษา      
20 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกจิงานการวัดและ

ประเมินผลของสถานศึกษาด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนให้
สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

21 ก าหนดภารกจิงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาด้านการ
วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงหลักสตูร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

22 ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

23 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรการจัด
การศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

24 จัดโครงสร้างการบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

     

25 ศึกษาวิเคราะหส์ภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

26 ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรเพื่อให้ทราบแนวทางการด าเนนิงาน
การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

     

27 ก าหนดเครื่องมอืที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาให้
เหมาะสมสอดคล้องกบัการจัดกจิกรรมทางการศึกษา 

     

28 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

     

29 ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

     

30 น าคอมพิวเตอรม์าใช้ในการจัดท าฐานข้อมลูเกี่ยวกบัตัวผู้เรียน        
31 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดแนวทางด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
32 เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการด าเนินงานการวัดและประเมินผล

การศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน 
     

33 วิเคราะหส์ภาพปจัจบุันและปัญหาการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษา 

     

34 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปจัจุบันและปญัหาการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลมาใช้ในการวางแผนพฒันางาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

35 น าปฏิทินปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา 

     

36 จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

37 ประชุมครูและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบังานการวัดและประเมนิผล
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพปจัจุบันและปญัหาการด าเนินงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

     

38 น าปฏิทินปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือกระตุ้น ก ากบั ติดตาม การ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

     

39 วิเคราะหท์างเลือกในการพฒันาการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

     

40 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

41 มอบหมายใหห้ัวหน้างานวัดผล หรือฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมนิผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

42 หัวหน้างานวัดผล หรือฝ่ายวิชาการมีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

43 ยึดหลักการมสี่วนร่วมในการก ากบัติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

44 ยึดหลักการกระจายอ านาจในการก ากบัติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

45 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
46 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อก าหนดแนวทางการก ากับติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

47 มอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากบัตดิตาม
และประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของกลุม่สาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 

     

48 มอบหมายกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการวัดและประเมนิผล
การศึกษาของกลุ่มสาระวิชา  

     

49 นิเทศการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

50 นิเทศควบคู่ไปกับการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

     

51 มอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการนิเทศการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 
หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 

     

52 นิเทศครูและบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

     

53 นิเทศครูและบุคลากรด้านทกัษะในการใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

     

54 น าข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพสิัย           
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพสิัยมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางการบรหิาร เช่น การจัดช้ันเรียน การใหร้างวัลเรียนดี การสอน
ซ่อมเสริม การเรียนต่อ ฯลฯ 

     

55 ส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายเข้ามามสี่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

56 ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยสง่เสรมิให้ครูและ
บุคลากรเน้นความรบัผิดชอบต่อคุณภาพของนักเรียนทีผ่ลิตให้ตรง
ต่อความคาดหวังของสงัคม 

     

57 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพฒันาเครื่องมอืวัดและประเมินผล
ความสามารถทางสมองในระดับสูง เช่น ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
58 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน าเครื่องมือวัดและประเมินผล

ความสามารถทางสมองในระดับสูง เช่น ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า มาใช้ในการวัดและประเมนิผล 

     

59 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพฒันาเครื่องมอืวัดและประเมินผลด้าน
ความรู้สึก เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัยต่างๆ   

     

60 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน าเครื่องมือวัดและประเมินผลด้าน
ความรู้สึก มาใช้ในการวัดและประเมินผล 

     

61 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพฒันาเครื่องมอืวัดและประเมินผลด้าน
ทักษะกระบวนการ จากช้ินงาน/ภาระงาน 

     

62 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน าเครื่องมือวัดและประเมินผลด้าน
ทักษะกระบวนการ จากช้ินงาน/ภาระงาน มาใช้ในการวัดและ
ประเมินผล 

     

63 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเน้นวัดและประเมินผลเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ (formative assessment)    

     

64 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การใช้แฟ้ม
สะสมงาน การใช้ช้ินงาน/ภาระงานทีเ่น้นการปฏิบัติ การใหผู้้เรียน
ประเมินตนเอง การให้เพือ่นประเมินเพือ่น การใช้เกณฑก์ารให้
คะแนน (rubrics) 

     

65 ส่งเสริมการพัฒนาคลังข้อสอบ (item bank) เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผล 

     

66 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 

     

67 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้
ในการปรับปรงุกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

68 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้
ในการซ่อมเสรมินักเรียนทีเ่รียนออ่น 

     

69 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการแนะแนวผู้เรียน      
70 น าผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการบรหิาร

สถานศึกษา 
     

71 แสวงหาวิธีการหรือสื่อใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผล 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
72 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางสถิติ เช่น การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ค่าสหสัมพันธ์ และค่าสถิติใน
การวิเคราะห์แบบทดสอบ 

     

73 พัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวัดและประเมนิผล
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลโครงการทางการศึกษา 

     

74 ส่งเสริมใหม้ีการวัดและประเมินผลเพื่อการแนะแนวผู้เรียน      
75 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีการวัดและประเมินผล

การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติหน้าที่ และ
การสร้างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลด้านพทุธิพิสัย ด้านจิต
พิสัย และด้านทกัษะพิสัย 

     

76 น าข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการศึกษามาใช้ในการจัด
ต าแหน่ง 

     

77 น าข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการศึกษามาใช้ในการจัด
ช้ันเรียน 

     

78 สถานศึกษาก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผล 

     

79 ระบุกจิกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การวัดและประเมินผลไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

     

80 น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน
ด้านการวัดและประเมินผลมาประกอบการตัดสินใจพฒันางาน 

     

81 ประสานงานครู บุคลากรและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการน า
แผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลไปปฏิบัต ิ

     

82 ครู บุคลากรและฝ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงานการวัดและ
ประเมินผลได้รบัรู้ข้ันตอนการด าเนินงานที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

83 ครู บุคลากรและฝ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงานการวัดและ
ประเมินผลได้เตรียมตัวในการปฏิบัติงานล่วงหน้า 

     

84 เน้นการประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลเพื่อ
การปรับปรงุงานมากกว่าเพื่อตัดสินว่ากลุม่สาระการเรียนรู้ หรือ
หมวดวิชาใดด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพหรือไมม่ีประสทิธิภาพ 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
85 ส่งเสริมใหก้ลุม่สาระการเรียนรู้ หรือหมวดวิชาได้ประเมินตนเองใน

การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 
     

86 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรอืหมวดวิชามีการประเมินตนเองในด้าน
การด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลอย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

     

87 ก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

88 วางแผนการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา      
89 แบ่งสายงานเพือ่ก าหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกบังานการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาอย่างชัดเจน 
     

90 ก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทีท่ าหน้าทีก่ารวัด
และประเมินผลการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานอย่าง
ละเอียด ชัดเจน 

     

91 ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผล 

     

92 น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

     

93 ก าหนดผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมนิผล
การศึกษา  

     

94 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผูเ้กี่ยวข้องในการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

     

95 ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลก ากับติดตามการด าเนินการวัด
และประเมินผลของครูและบุคลากรให้ครอบคลุมทัง้ด้านพุทธิพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพสิัย 

     

96 วัดและประเมินผลด้านทักษะการใช้ไอซีที (ICT)      
97 ส่งเสริมการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
98 น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างคลงัข้อสอบ      
99 วิเคราะหป์ัญหาการด าเนินงานการวัดและประเมินผลเมื่อสิน้ปี

การศึกษา 
     

100 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งานการวัดและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
101 น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพฒันาการด าเนินงานการวัด

และประเมินผลของสถานศึกษา 
     

102 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน าข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 

     

103 ก าหนดการวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัยโดยเน้นการวัดที่ตรง
ตามสภาพจริง  

     

104 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรวัดและประเมินด้านทักษะพสิัยโดยวัด
จากการปฏิบัตจิรงิ จากโครงงาน จากแฟ้มสะสมงาน 

     

105 ส่งเสริมการวัดและประเมินผลทั้งด้านความรูเ้ชิงวิชาการ การคิด
วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ 

     

106 เน้นการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีความ
ต่อเนื่อง และเน้นกระบวนการ 

     

107 ส่งเสริมการวัดและประเมินผลโดยเปิดเผยเกณฑ์และมาตรฐานต่อ
สาธารณะ 

     

108 ส่งเสริมการวัดและประเมินผลแบบมสี่วนร่วม โดยนักเรียน
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพือ่น  

     

109 น าทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่มาประยุกต์ใช้กับการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

     

110 อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับทฤษฎีการทดสอบแนว
ใหม่  

     

111 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรูแ้ละ
ทักษะเกี่ยวกบักบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

     

112 ส่งเสริมการน าโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างการทดสอบมาใช้ในการ
วัดและประเมินผลการศึกษา 

     

113 ประชุมครูและบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ภารกจิงานการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

114 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัตใินการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 

     

115 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างเป็นระบบ 
สะดวก และง่ายต่อการน าไปใช้ 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
116 ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) มาใช้ใน

การวัดและประเมินผล 
     

117 ส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินิจฉัย (diagnostic test) มาใช้ใน
การวัดและประเมินผล 

     

118 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็นความส าคัญ และมสี่วนในการ
รับผิดชอบร่วมกันต่อการวัดและประเมินผลการศึกษา 

     

119 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีการวัดและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความ
ถนัด 

     

120 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีการวัดและประเมินผล
การศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินจิฉัย 

     

121 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 

     

122 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 

     

123 ก าหนดการวัดและประเมินผลทัง้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน 

     

124 ส่งเสริมการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกบัธรรมชาติวิชา และ
ระดับช้ันของผู้เรียน 

     

125 วัดและประเมินผลโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเที่ยงตรง 
ยุติธรรม และเช่ือถือได้ 

     

 

                               ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ขอมูลของทาน มา ณ โอกาสนี้ดวย   
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ภาคผนวก  ซ 

ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
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 Frequencies 

 
 [DataSet1] D:\วิเคราะห์แฟกเตอร์\dataROME3.sav 
 

 

 

 

 

 

 
Frequency Table 
 

เพศ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid เพศชาย 232 50.5 50.5 50.5 

เพศหญิง 227 49.5 49.5 100.0 

Total 459 100.0 100.0  

 

 

อาย ุ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-30ปี 18 3.9 3.9 3.9 

31-40ปี 155 33.8 33.8 37.7 

41-50ปี 97 21.1 21.1 58.8 

51-60ปี 189 41.2 41.2 100.0 

Total 459 100.0 100.0  

 

 

วุฒิการศึกษา 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ปริญญาตรี 125 27.2 27.2 27.2 

ปริญญาโท 306 66.7 66.7 93.9 

ปริญญาเอก 28 6.1 6.1 100.0 

Total 459 100.0 100.0  

 

 

 

 

Statistics 

 เพศ อายุ 
วุฒิ

การศึกษา ต าแหน่ง 
ประสบการณ์
ในการท างาน 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

N Valid 459 459 459 459 459 459 

Missing 0 0 0 0 0 0 
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ต าแหน่ง 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ผอ.โรงเรียน 153 33.3 33.3 33.3 

รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 153 33.3 33.3 66.7 

หัวหน้างานวัดผล 153 33.3 33.3 100.0 

Total 459 100.0 100.0  

 

 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เกิน5ปี 53 11.5 11.5 11.5 

6-10ปี 73 15.9 15.9 27.5 

11-15ปี 77 16.8 16.8 44.2 

16-20ปี 35 7.6 7.6 51.9 

มากกว่า20ปี 221 48.1 48.1 100.0 

Total 459 100.0 100.0  

 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ขนาดเล็ก 113 24.6 24.6 24.6 

ขนาดกลาง 119 25.9 25.9 50.5 

ขนาดใหญ่ 122 26.6 26.6 77.1 

ขนาดใหญ่พิเศษ 105 22.9 22.9 100.0 

Total 459 100.0 100.0  
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Descriptives 
 

[DataSet2] D:\วิเคราะห์แฟกเตอร์\dataROME3.sav 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

v1 459 3.00 5.00 4.4401 .62534 

v2 459 2.00 5.00 4.2680 .69628 

v3 459 2.00 5.00 4.3203 .71466 

v4 459 2.00 5.00 4.1264 .74861 

v5 459 3.00 5.00 4.4837 .63147 

v6 459 2.00 5.00 4.3420 .71677 

v7 459 2.00 5.00 4.2941 .75243 

v8 459 3.00 5.00 4.3878 .66242 

v9 459 2.00 5.00 4.3747 .72018 

v10 459 3.00 5.00 4.2985 .67731 

v11 459 2.00 5.00 4.3333 .68035 

v12 459 3.00 5.00 4.4662 .59881 

v13 459 1.00 5.00 4.5425 .63024 

v14 459 2.00 5.00 4.2288 .71628 

v15 459 1.00 5.00 4.1307 .82292 

v16 459 1.00 5.00 4.1133 .79037 

v17 459 1.00 5.00 4.2810 .72802 

v18 459 1.00 5.00 4.0719 .82089 

v19 459 1.00 5.00 4.1068 .82506 

v20 459 1.00 5.00 4.0893 .81382 

v21 459 1.00 5.00 4.0741 .80863 

v22 459 1.00 5.00 4.1198 .83117 

v23 459 1.00 5.00 4.1198 .81526 

v24 459 2.00 5.00 4.2331 .75930 

v25 459 2.00 5.00 4.1612 .75644 

v26 459 2.00 5.00 4.2571 .69569 

v27 459 2.00 6.00 4.2527 .68465 

v28 459 2.00 6.00 4.3638 .67429 

v29 459 3.00 5.00 4.3420 .62916 

v30 459 3.00 6.00 4.3834 .63815 

v31 459 2.00 5.00 4.2723 .70704 

v32 459 2.00 5.00 4.2440 .69727 

v33 459 2.00 5.00 4.1351 .72934 

v34 459 2.00 5.00 4.1351 .74122 

v35 459 3.00 5.00 4.3660 .67796 
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v36 459 2.00 5.00 4.3312 .69569 

v37 459 2.00 5.00 4.2614 .73084 

v38 459 2.00 5.00 4.3399 .67549 

v39 459 2.00 5.00 4.1460 .74649 

v40 459 2.00 5.00 4.3268 .65913 

v41 459 2.00 5.00 4.3704 .63217 

v42 459 3.00 5.00 4.3682 .62127 

v43 459 3.00 5.00 4.2963 .64358 

v44 459 2.00 5.00 4.2484 .66360 

v45 459 1.00 5.00 4.3181 .73223 

v46 459 2.00 5.00 4.2571 .69254 

v47 459 2.00 5.00 4.2745 .67295 

v48 459 2.00 5.00 4.3573 .69213 

v49 459 2.00 5.00 4.2157 .73533 

v50 459 2.00 5.00 4.1808 .73584 

v51 459 2.00 5.00 4.2179 .72119 

v52 459 2.00 5.00 4.1133 .79313 

v53 459 2.00 5.00 4.0763 .77675 

v54 459 1.00 5.00 4.2331 .77355 

v55 459 2.00 5.00 4.3965 .67687 

v56 459 2.00 5.00 4.2985 .69009 

v57 459 2.00 5.00 4.1678 .73598 

v58 459 2.00 5.00 4.1808 .77346 

v59 459 2.00 5.00 4.0436 .76084 

v60 459 2.00 5.00 4.1024 .76807 

v61 459 2.00 5.00 4.2571 .71427 

v62 459 2.00 5.00 4.2397 .73828 

v63 459 2.00 5.00 4.2571 .67982 

v64 459 2.00 5.00 4.3028 .71004 

v65 459 2.00 5.00 4.1569 .79670 

v66 459 1.00 5.00 4.2244 .79283 

v67 459 2.00 5.00 4.3181 .72020 

v68 459 2.00 5.00 4.3377 .71579 

v69 459 1.00 5.00 4.2571 .74421 

v70 459 2.00 5.00 4.2789 .71830 

v71 459 2.00 5.00 4.1874 .78173 

v72 459 1.00 5.00 4.1285 .80040 

v73 459 2.00 5.00 4.1743 .78476 

v74 459 2.00 5.00 4.1634 .76316 

v75 459 1.00 5.00 4.2919 .73716 
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v76  459 1.00 5.00 4.1721 .81122 

v77 459 1.00 7.00 4.2876 .74476 

v78 459 1.00 7.00 4.2636 .78343 

v79 459 2.00 7.00 4.2702 .76567 

v80 459 2.00 5.00 4.2004 .73223 

v81 459 2.00 5.00 4.2614 .68774 

v82 459 2.00 5.00 4.1852 .74362 

v83 459 2.00 5.00 4.2113 .72465 

v84 459 2.00 5.00 4.1438 .72466 

v85 459 2.00 5.00 4.1656 .74385 

v86 459 2.00 5.00 4.2026 .75368 

v87 459 2.00 5.00 4.2919 .72220 

v88 459 2.00 5.00 4.1983 .74023 

v89 459 2.00 5.00 4.1808 .72388 

v90 459 2.00 5.00 4.2026 .74493 

v91 459 2.00 5.00 4.1678 .77076 

v92 459 2.00 5.00 4.2418 .75077 

v93 459 2.00 5.00 4.3551 .71649 

v94 459 2.00 5.00 4.3333 .72990 

v95 459 1.00 5.00 4.2505 .75661 

v96 459 1.00 5.00 4.1961 .74229 

v97 459 1.00 5.00 4.1068 .82241 

v98 459 1.00 5.00 4.0610 .87455 

v99 459 1.00 5.00 4.1547 .80122 

v100 459 1.00 5.00 4.1351 .80883 

v101 459 2.00 5.00 4.2658 .75861 

v102 459 3.00 5.00 4.3028 .65901 

v103 459 1.00 5.00 4.2614 .70653 

v104 459 1.00 5.00 4.2026 .77931 

v105 459 3.00 5.00 4.2135 .68845 

v106 459 2.00 5.00 4.2832 .69806 

v107 459 2.00 5.00 4.1895 .75419 

v108 459 1.00 5.00 4.1307 .75945 

v109 459 1.00 5.00 4.0741 .81936 

v110 459 1.00 5.00 3.9913 .88654 

v111 459 1.00 5.00 4.1133 .82020 

v112 459 1.00 5.00 4.1307 .84904 

v113 459 1.00 5.00 4.2375 .81084 

v114 459 1.00 5.00 4.2179 .78498 

v115 459 1.00 5.00 4.1765 .77728 
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v116 459 1.00 5.00 4.0174 .84866 

v117 459 1.00 5.00 3.9129 .96275 

v118 459 2.00 5.00 4.3290 .66300 

v119 459 1.00 5.00 4.0893 .87335 

v120 459 1.00 5.00 4.0763 .89190 

v121 459 1.00 5.00 4.0806 .91568 

v122 459 1.00 5.00 4.0196 .94016 

v123 459 1.00 5.00 4.4205 .68011 

v124 459 1.00 5.00 4.3617 .69302 

v125 459 3.00 5.00 4.4052 .62451 

Valid N (listwise) 459     
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Factor Analysis 

 
[DataSet1] D:\วิเคราะห์แฟกเตอร์\dataROME3.sav 
 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .936 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 89049.854 

df 7750 

Sig. .000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

v1 1.000 .645 

v2 1.000 .760 

v3 1.000 .760 

v4 1.000 .757 

v5 1.000 .774 

v6 1.000 .768 

v7 1.000 .793 

v8 1.000 .773 

v9 1.000 .714 

v10 1.000 .714 

v11 1.000 .821 

v12 1.000 .720 

v13 1.000 .713 

v14 1.000 .790 

v15 1.000 .791 

v16 1.000 .771 

v17 1.000 .762 

v18 1.000 .807 

v19 1.000 .805 

v20 1.000 .858 

v21 1.000 .875 

v22 1.000 .883 

v23 1.000 .831 

v24 1.000 .764 

v25 1.000 .735 

v26 1.000 .783 

v27 1.000 .784 
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v28 1.000 .735 

v29 1.000 .789 

v30 1.000 .820 

v31 1.000 .734 

v32 1.000 .739 

v33 1.000 .779 

v34 1.000 .837 

v35 1.000 .747 

v36 1.000 .741 

v37 1.000 .784 

v38 1.000 .739 

v39 1.000 .814 

v40 1.000 .883 

v41 1.000 .812 

v42 1.000 .797 

v43 1.000 .808 

v44 1.000 .734 

v45 1.000 .862 

v46 1.000 .730 

v47 1.000 .785 

v48 1.000 .741 

v49 1.000 .802 

v50 1.000 .769 

v51 1.000 .743 

v52 1.000 .830 

v53 1.000 .778 

v54 1.000 .747 

v55 1.000 .764 

v56 1.000 .781 

v57 1.000 .809 

v58 1.000 .817 

v59 1.000 .793 

v60 1.000 .806 

v61 1.000 .794 

v62 1.000 .821 

v63 1.000 .775 

v64 1.000 .809 

v65 1.000 .647 

v66 1.000 .825 

v67 1.000 .837 
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v68 1.000 .833 

v69 1.000 .830 

v70 1.000 .825 

v71 1.000 .808 

v72 1.000 .792 

v73 1.000 .829 

v74 1.000 .821 

v75 1.000 .800 

v76 1.000 .845 

v77 1.000 .774 

v78 1.000 .769 

v79 1.000 .784 

v80 1.000 .786 

v81 1.000 .803 

v82 1.000 .833 

v83 1.000 .803 

v84 1.000 .761 

v85 1.000 .701 

v86 1.000 .703 

v87 1.000 .752 

v88 1.000 .828 

v89 1.000 .847 

v90 1.000 .816 

v91 1.000 .825 

v92 1.000 .772 

v93 1.000 .842 

v94 1.000 .809 

v95 1.000 .791 

v96 1.000 .790 

v97 1.000 .815 

v98 1.000 .822 

v99 1.000 .803 

v100 1.000 .714 

v101 1.000 .802 

v102 1.000 .744 

v103 1.000 .825 

v104 1.000 .822 

v105 1.000 .784 

v106 1.000 .747 

v107 1.000 .808 
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v108 1.000 .803 

v109 1.000 .811 

v110 1.000 .787 

v111 1.000 .851 

v112 1.000 .850 

v113 1.000 .820 

v114 1.000 .795 

v115 1.000 .799 

v116 1.000 .813 

v117 1.000 .804 

v118 1.000 .695 

v119 1.000 .802 

v120 1.000 .873 

v121 1.000 .854 

v122 1.000 .860 

v123 1.000 .751 

v124 1.000 .754 

v125 1.000 .717 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 68.702 54.962 54.962 68.702 54.962 54.962 15.278 12.223 12.223 

2 4.798 3.838 58.800 4.798 3.838 58.800 12.649 10.119 22.342 

3 3.633 2.907 61.706 3.633 2.907 61.706 12.075 9.660 32.001 

4 3.038 2.431 64.137 3.038 2.431 64.137 10.071 8.056 40.058 

5 2.422 1.937 66.075 2.422 1.937 66.075 8.455 6.764 46.822 

6 2.213 1.770 67.845 2.213 1.770 67.845 8.070 6.456 53.278 

7 1.940 1.552 69.397 1.940 1.552 69.397 7.729 6.183 59.461 

8 1.644 1.315 70.712 1.644 1.315 70.712 3.882 3.105 62.567 

9 1.503 1.202 71.914 1.503 1.202 71.914 3.694 2.956 65.522 

10 1.434 1.147 73.061 1.434 1.147 73.061 3.500 2.800 68.322 

11 1.424 1.139 74.201 1.424 1.139 74.201 2.921 2.337 70.659 

12 1.263 1.011 75.211 1.263 1.011 75.211 2.455 1.964 72.623 

13 1.238 .991 76.202 1.238 .991 76.202 2.428 1.943 74.566 

14 1.189 .951 77.153 1.189 .951 77.153 2.382 1.906 76.471 

15 1.127 .901 78.055 1.127 .901 78.055 1.656 1.325 77.796 

16 1.037 .830 78.884 1.037 .830 78.884 1.360 1.088 78.884 

17 .982 .785 79.670       

18 .945 .756 80.425       

19 .894 .715 81.140       

20 .875 .700 81.840       

21 .827 .662 82.502       

22 .804 .643 83.145       

23 .776 .620 83.766       

24 .722 .578 84.343       

25 .712 .570 84.913       

26 .674 .539 85.452       

27 .626 .501 85.953       

28 .617 .493 86.447       

29 .603 .482 86.929       

30 .575 .460 87.389       

31 .563 .451 87.840       

32 .550 .440 88.279       

33 .543 .434 88.714       

34 .520 .416 89.129       

35 .499 .399 89.528       
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36 .487 .390 89.918       

37 .463 .370 90.288       

38 .460 .368 90.657       

39 .421 .337 90.994       

40 .408 .326 91.320       

41 .389 .312 91.631       

42 .372 .298 91.929       

43 .371 .297 92.226       

44 .352 .281 92.507       

45 .347 .278 92.785       

46 .336 .269 93.054       

47 .320 .256 93.310       

48 .314 .251 93.561       

49 .305 .244 93.805       

50 .288 .231 94.036       

51 .284 .227 94.262       

52 .269 .216 94.478       

53 .266 .213 94.691       

54 .253 .203 94.893       

55 .247 .198 95.091       

56 .245 .196 95.287       

57 .240 .192 95.479       

58 .227 .182 95.661       

59 .222 .178 95.839       

60 .215 .172 96.011       

61 .207 .165 96.176       

62 .195 .156 96.332       

63 .192 .154 96.486       

64 .187 .149 96.635       

65 .181 .145 96.781       

66 .180 .144 96.924       

67 .176 .140 97.065       

68 .167 .133 97.198       

69 .164 .131 97.329       

70 .157 .125 97.454       

71 .152 .122 97.576       

72 .146 .117 97.693       

73 .140 .112 97.805       

74 .132 .105 97.910       

75 .127 .102 98.012       
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76 .120 .096 98.108       

77 .118 .094 98.202       

78 .114 .091 98.293       

79 .109 .087 98.380       

80 .104 .084 98.463       

81 .102 .081 98.544       

82 .097 .078 98.622       

83 .095 .076 98.699       

84 .089 .071 98.769       

85 .085 .068 98.837       

86 .083 .066 98.904       

87 .078 .062 98.966       

88 .077 .061 99.028       

89 .070 .056 99.084       

90 .070 .056 99.139       

91 .064 .052 99.191       

92 .061 .049 99.240       

93 .059 .047 99.287       

94 .057 .045 99.332       

95 .056 .045 99.377       

96 .053 .042 99.419       

97 .050 .040 99.459       

98 .048 .038 99.497       

99 .046 .037 99.534       

100 .043 .034 99.568       

101 .040 .032 99.600       

102 .037 .030 99.630       

103 .036 .029 99.659       

104 .035 .028 99.686       

105 .033 .026 99.713       

106 .031 .025 99.737       

107 .030 .024 99.762       

108 .030 .024 99.786       

109 .026 .021 99.807       

110 .025 .020 99.827       

111 .023 .018 99.845       

112 .021 .017 99.862       

113 .020 .016 99.878       

114 .019 .016 99.894       

115 .018 .014 99.908       
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116 .017 .014 99.921       

117 .015 .012 99.933       

118 .014 .011 99.945       

119 .013 .010 99.955       

120 .013 .010 99.965       

121 .012 .009 99.974       

122 .012 .009 99.984       

123 .008 .006 99.990       

124 .007 .005 99.996       

125 .006 .004 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

v114 .815                

v66 .814                

v52 .813                

v64 .811                

v76 .811                

v80 .810                

v70 .809                

v69 .809                

v75 .805                

v71 .804                

v74 .804                

v73 .801                

v39 .801                

v56 .799                

v24 .799                

v115 .796                

v50 .795                

v82 .795                

v88 .795                

v83 .793                

v89 .792                

v62 .792                

v37 .791                

v53 .790                

v107 .790                

v67 .789                

v22 .788                

v63 .785                

v108 .785                

v79 .784                

v81 .783                

v99 .782                

v49 .780                

v33 .778                

v113 .777                

v19 .775                

v91 .773                
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v72 .773                

v21 .772                

v112 .769                

v118 .768                

v34 .767                

v111 .767                

v68 .766                

v78 .764                

v92 .764                

v23 .764                

v40 .763                

v18 .761                

v84 .760                

v15 .760                

v51 .758                

v109 .757                

v54 .757                

v124 .757                

v27 .755                

v90 .754                

v20 .754                

v25 .754                

v16 .753                

v57 .752                

v60 .751                

v26 .750                

v58 .749                

v17 .748                

v103 .748                

v43 .747                

v46 .745                

v85 .745                

v31 .744                

v116 .744                

v32 .742                

v120 .740                

v42 .737                

v95 .733                

v104 .733                

v11 .732                
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v61 .731                

v100 .729                

v14 .727                

v10 .726                

v125 .725                

v86 .725                

v36 .723                

v105 .719                

v101 .719                

v121 .719                

v93 .719                

v94 .717                

v119 .717                

v41 .713                

v106 .713                

v47 .712                

v28 .711                

v7 .710                

v122 .708                

v38 .708                

v44 .707                

v98 .706                

v87 .706                

v102 .704                

v48 .702                

v55 .698                

v59 .695                

v97 .691                

v65 .690                

v77 .681                

v2 .678                

v9 .678                

v96 .675                

v29 .675                

v6 .672                

v110 .672                

v4 .668                

v117 .667                

v35 .646                

v45 .645                
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v30 .644                

v8 .644                

v12 .630                

v1 .610                

v123                 

v5                 

v13                 

v3                 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 16 components extracted. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

v122 .816                

v120 .807                

v121 .785                

v117 .781                

v119 .752                

v116 .701                

v110 .654                

v111 .637                

v112                 

v109                 

v97                 

v72                 

v115                 

v86                 

v114                 

v99                 

v76                 

v100                 

v118                 

v93  .728               

v94  .716               

v87  .687               

v92  .657               

v89  .642               

v88  .619               

v90  .614               

v91  .602               

v82                 

v101                 

v80                 

v113                 

v81                 

v95                 

v85                 

v84                 

v71                 

v83                 
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v20   .763              

v21   .743              

v22   .734              

v23   .706              

v19   .661              

v18   .650              

v24                 

v16                 

v26                 

v67                 

v66                 

v31                 

v37                 

v68                 

v10                 

v17                 

v36                 

v45    .752             

v44    .646             

v47    .643             

v43    .638             

v48    .616             

v49                 

v46                 

v50                 

v51                 

v52                 

v56                 

v9                 

v103     .682            

v105     .652            

v106                 

v104                 

v107                 

v102                 

v108                 

v55                 

v125                 

v70                 

v38                 
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v124                 

v3      .744           

v8      .679           

v4      .649           

v7      .621           

v6      .614           

v5                 

v2                 

v1                 

v123                 

v60       .627          

v61                 

v59                 

v73                 

v62                 

v58                 

v74                 

v75                 

v53                 

v57                 

v63                 

v54                 

v64                 

v65                 

v27                 

v34                 

v25                 

v28                 

v33                 

v32                 

v41         .606        

v40                 

v42                 

v39                 

v30          .653       

v29          .621       

v35                 

v12                 

v11                 

v13                 
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v77                 

v79                 

v78                 

v69                 

v96                 

v98                 

v14                 

v15                 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 21 iterations. 

 

 

Component Transformation Matrix 

Com 

ponent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 .419 .385 .378 .339 .307 .287 .291 .180 .177 .161 .144 .122 .121 .110 .054 .035 

2 -.712 -.184 -.018 .220 .132 .387 .079 .116 .224 .299 .197 -.034 .092 -.185 .036 .028 

3 .261 -.682 .247 -.054 -.246 .341 .375 .039 -.097 -.134 -.005 -.140 -.097 -.018 .160 .047 

4 .238 -.142 -.689 .546 -.099 -.140 .208 .134 .188 -.049 .040 .052 -.055 -.106 -.034 -.045 

5 .220 -.178 -.351 -.430 .647 .114 .071 -.192 -.069 .098 .147 .118 .142 -.233 .114 .017 

6 .242 .098 -.153 .026 -.234 .625 -.510 -.235 .025 .058 .172 -.017 -.171 -.050 -.153 -.242 

7 .147 .044 -.038 -.296 -.068 -.110 -.134 .645 .097 .411 .059 -.194 -.387 -.171 .188 -.054 

8 -.008 -.116 -.018 .356 .420 -.019 -.254 -.040 -.348 .006 .010 -.538 -.253 .318 .113 .167 

9 .135 -.496 .285 .143 .169 -.331 -.354 -.092 .377 .246 .046 .223 .030 .138 -.177 -.238 

10 -.001 -.081 -.236 -.193 .004 .205 .118 .268 -.090 .258 -.306 -.049 .283 .557 -.453 -.078 

11 -.041 .017 .025 -.061 -.096 -.178 .292 -.139 -.277 .194 .665 .081 -.298 .110 -.428 .041 

12 -.063 .018 -.001 .173 -.063 -.032 .122 -.146 -.496 .405 -.216 .298 -.059 .016 .363 -.494 

13 -.017 .033 -.148 -.145 -.198 -.073 -.017 -.071 .210 -.014 .448 -.137 .299 .499 .537 -.126 

14 -.132 -.083 -.074 -.016 .118 .158 -.160 .285 -.070 -.311 .044 .651 -.343 .332 .155 .213 

15 .113 -.013 -.069 .022 -.233 -.004 -.072 -.297 .050 .506 -.156 .140 .007 .048 .140 .713 

16 -.101 .120 -.056 -.149 .118 .050 .328 -.359 .463 .019 -.269 -.104 -.567 .226 .033 -.160 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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ภาคผนวก  ฌ 
 

หนังสือ และรายช่ือผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นเพือ่สร้างแนวปฏิบัต ิ
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ที่ ศธ  0520.203.2/1471                                       ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
                                                                      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000 
  

                                                       1  กันยายน  2559 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหส์อบถามความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวปฏิบัติ 

เรียน  

 ด้วย นายวราเสฏฐ์  เกษีสังข์ รหัสนักศึกษา 55252921 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ให้นักศึกษาสอบถามความคิดเห็นเพื่อสร้าง
แนวปฏิบัติต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ 
ของท่านมา ณ โอกาสนี ้

         ขอแสดงความนับถือ 

                                                                 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประเสริฐ  อินทรร์ักษ์) 
                             หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
               

 
งานธุรการ   
โทรศัพท์ / โทรสาร  0–3421–9136 
 
 

ส าเนา 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติ                                               
การบริหารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

 

  1. ดร.รัชชัยย์  ศรสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
                                           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

  2. ดร.ณรินทร์  ช านาญดู    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานเุคราะห์  
                                           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

  3. ดร.อาคม  มากมีทรัพย ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
                                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

  4. ดร.ประสงค์  กลิ่นบรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 
                                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 

  5. ดร.เกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา 
                                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ภาคผนวก ญ 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  
เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการ 

การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 
                                   
 

ค าชี้แจง  โปรดพจิารณาตัวแปรและองค์ประกอบการบรหิารจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ว่าควรมีแนวปฏิบัติอย่างไร (โปรด
กรุณาเขียนเป็นข้อๆ) 
 
 

แนวปฏิบัติด้านท่ี 1 “การส่งเสริมความรูแ้ละทักษะในการวัดและประเมินผลการศึกษา”  
1. การพัฒนาครูและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง

แบบทดสอบวินจิฉัย  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. การพัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาใหม้ีความรู้และทักษะ
ในการสร้างแบบทดสอบวินจิฉัย  
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องในสถานศึกษาใหม้คีวามรู้และทกัษะในการสร้าง
แบบทดสอบวัดความถนัด     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. การส่งเสริมการน าแบบทดสอบวินจิฉัย (diagnostic test) มาใช้ในการวัดและประเมินผล  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การพัฒนาครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่การวัดและประเมินผลการศึกษาใหม้ีความรู้และทักษะ
ในการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การมอบหมายฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวัดผลในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นหลัก 
................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. การยึดหลักการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. การมอบหมายหมวดวิชา หรือหัวหน้ากลุม่สาระวิชาในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของกลุ่มสาระวิชา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แนวปฏิบัติด้านท่ี 5 “การจัดระบบสนับสนุนการวัดและประเมินผลการศึกษา”  
1. การเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตลอดจนคู่มือ 

ประกาศ ค าสัง่ และหนงัสอืสัง่การต่างๆ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................... ............................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา และเก็บ
อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การรวบรวมตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ครูและบุคลากรใช้เป็น

แนวทางวัดและประเมินผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การจัดเตรียมเอกสารวิชาการ ต ารา คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ครูและ
บุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวปฏิบัติใหส้อดคล้องกบัหลักวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. การจัดท าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกบัตัวผู้เรียน และน าข้อมูลมาเช่ือมโยงกับการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผล 
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูทีเ่สียสละเวลาในครั้งนี้ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล นายวราเสฏฐ์  เกษีสงัข์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน         55/132 หมู่ 2 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมอืงปทมุธานี                        
                                     จังหวัดปทมุธานี 12000  
สถานท่ีท างาน   โรงเรียนวัดโคก ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทมุธานี  
                                    จังหวัดปทุมธานี 12000  
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2534  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์จังหวัดบุรรีัมย ์

                                  พ.ศ. 2542    ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการวัดและ   
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร                            

พ.ศ. 2559     ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จงัหวัดอ่างทอง 
พ.ศ. 2547 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม                           

จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2548 ครูช านาญการ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2553 ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนวัดบ่อทอง จงัหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนวัดโคก จงัหวัดปทมุธานี 
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